ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W THE CAMELS
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych
osobowych stosujemy zabezpieczenia fizyczne, regulacje organizacyjne, środki
ochrony systemów informatycznych zarówno dla środków sprzętowych infrastruktury
informatycznej i telekomunikacyjnej.
Przetwarzanie danych osobowych w The Camels oparte jest na przepisach prawa,
w szczególności:
1. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(http://www.giodo.gov.pl/plik/id_p/197/j/pl/) zwanej dalej Ustawą
2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
zwanym dalej Rozporządzeniem
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
4. Innych przepisów szczególnych
Został również powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z art. 36
ust. 3.

1. Zabezpieczenia fizyczne
1.1. Biuro
1.1.1. Budynek, w którym zlokalizowane jest biuro The Camels jest
monitorowany przez całą dobę przez służbę ochrony.
1.1.2. Budynek posiada całodobową kontrolę dostępu oraz ochronę fizyczną
1.1.3. Budynek wyposażony jest w system monitoringu za pomocą kamer
przemysłowych

1.1.4. Budynek wyposażony jest w systemy przeciwpożarowe oraz
ognioodporne drzwi
1.1.5. Dostęp do pomieszczenia, w którym są przetwarzane dane osobowe jest
ograniczony do przeszkolonych pracowników
1.2. Serwerownia
1.2.1. Budynki serwerowni wyposażone są wideo monitoring oraz ogrodzone są
wysokim płotem
1.2.2. Ultra-nowoczesne kamery monitorujące działają w trybie 24/7 i
monitorują ścieżki, drogi, wejścia, drzwi oraz pomieszczenia z serwerami
1.2.3. Dostęp do budynków zabezpieczony jest elektronicznymi zamkami,
których otworzenie wymaga specjalnych kart chipowych
1.2.4. Serwerownia wyposażona jest w system przeciwpożarowy
1.2.5. Pomieszczenia posiadają drzwi ognioodporne
1.2.6. Pomieszczenia zostały wyposażone w n system wczesnego ostrzegania
pożarowego z bezpośrednim dostępem do lokalnej straży pożarnej
1.2.7. Serwerownia wyposażona jest w redundantne zasilanie awaryjne oraz
podtrzymanie bateryjne do 15 minut
1.2.8. Dodatkowe zasilanie generowane jest przez generatory diesel
1.2.9. Pomieszczenia z serwerami wyposażone są w systemy klimatyzacyjne z
redundancją N + 2
1.2.10.
Kanały chłodzące umieszczone są w podłodze technicznej
1.2.11.
Zapewniony jest całodobowy monitoring temperatury powietrza
w szafach serwerowych i kanałach dystrybucyjnych

2. Środki ochrony narzędzi programowych
2.1. Dostępy do systemów teleinformatycznych są możliwe tylko przez
upoważnionych użytkowników
2.2. Zarządzanie uprawnieniami oraz uwierzytelnieniami jest zgodne z
Rozporządzeniem
2.3. Dane przesyłane drogą teleinformatyczną są chronione za pomocą
kryptografii
2.4. Stosowane są programy Antywirusowe, systemy monitorujące w celu ochrony
przed złośliwym oprogramowaniem
2.5. Systemy teleinformatyczne chronione są przed dostępem przez
nieupoważnione osoby poprzez systemy Firewall oraz systemy monitorujące

2.6. Serwerownia posiada certyfikację ISO / IEC 27001 oraz spełnia warunki
międzynarodowego standardu bezpieczeństwa informacji
2.7. Łącza teleinformatyczne wyposażone są w sprzętową ochronę DDoS oraz
atakami z sieci botnet
2.8. Dane osobowe przetwarzane są w macierzach dyskowych RAID, które
zabezpieczają dane przed skutkami awarii pamięci masowej
2.9. Dane osobowe są kasowane przy pomocy specjalistycznych programów
zamazujących dane, aby nie możliwe było ich odzyskanie

3. Zabezpieczenia organizacyjne
3.1. Wdrożone zostały procedury dotyczące kontroli dostępu do sieci
teleadresowej
3.2. Wdrożone zostały procedury oraz zasady wykonywania kopii zapasowych
oraz dostępu do nich jedynie przez osoby upoważnione
3.3. Nośniki zawierające dane osobowe przechowywane są w zamkniętym
pomieszczeniu, do którego dostęp mają jedynie upoważnione osoby
3.4. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych, w ramach
swoich obowiązków służbowych, posiadają pisemne, imienne upoważnienie,
zgodnie z art. 37 ustawy.
3.5. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych, w ramach
swoich obowiązków służbowych, zostali przeszkoleni z zakresu ochrony
danych osobowych zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy.
3.6. Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych, w ramach
swoich obowiązków służbowych, zostali zobowiązani do zachowania tych
danych, sposobu ich przetwarzania i zabezpieczania w tajemnicy, zgodnie z
art. 39 ust. 2 ustawy.
Wszystkie nieuregulowane sprawy w niniejszym dokumencie zastosowanie znajdują
w przepisach Ustawy, Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, których The
Camels w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przestrzega.
The Camels mając na uwadze przepisy regulujące ochronę danych osobowych, nie
tworzy zbiorów danych osobowych, a także ich nie gromadzi w zbiorach lub poza
nimi takich kategorii danych osobowych, które nie są niezbędne dla realizacji celów
wynikających z zawartych przez The Camels z kontrahentami umów.

