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§ 9. System zabezpiecza si´ w szczególnoÊci przed:
1) dzia∏aniem oprogramowania, którego celem jest
uzyskanie nieuprawnionego dost´pu do systemu;
2) utratà danych spowodowanà awarià zasilania lub
zak∏óceniami w sieci zasilajàcej.
§ 10. 1. Pomieszczenia lub cz´Êci pomieszczeƒ,
tworzàce obszar, w którym przetwarzane sà dane osobowe, wyposa˝a si´ w zabezpieczenia techniczne
uniemo˝liwiajàce utrat´ zbiorów danych osobowych
oraz zabezpieczenia chroniàce przed dost´pem do
nich osób nieuprawnionych, wykorzystaniem przez
osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalne
za zgodà administratora lub w obecnoÊci osoby
uprawnionej do przetwarzania danych osobowych.
§ 11. 1. System chroni si´ przed zagro˝eniami pochodzàcymi z sieci publicznej poprzez wdro˝enie
fizycznych oraz logicznych zabezpieczeƒ chroniàcych
przed nieuprawnionym dost´pem.
2. Logiczne zabezpieczenia, o których mowa
w ust. 1, obejmujà:
1) kontrol´ przep∏ywu informacji pomi´dzy systemem a siecià publicznà;
2) kontrol´ dzia∏aƒ inicjowanych z sieci publicznej
i systemu.
3. Dla danych przesy∏anych w sieci publicznej stosuje si´ Êrodki kryptograficznej ochrony.

Poz. 1681 i 1682

§ 12. 1. Dla ka˝dej osoby, której dane sà przetwarzane w systemie, system zapewnia spójne odnotowanie:
1) daty wprowadzenia pierwszych i kolejnych danych
tej osoby;
2) identyfikatora u˝ytkownika wprowadzajàcego dane;
3) informacji komu, kiedy, w jakim zakresie i przez kogo zosta∏y udost´pnione dane zgromadzone
w systemie.
2. Odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, nast´puje automatycznie po zatwierdzeniu
przez u˝ytkownika operacji wprowadzenia danych.
3. Dla ka˝dej osoby, której dane osobowe sà przetwarzane w systemie, system zapewnia sporzàdzenie
i wydrukowanie raportu zawierajàcego w powszechnie zrozumia∏ej formie informacje, o których mowa
w ust. 1.
§ 13. Urzàdzenia lub elektroniczne noÊniki informacji, zawierajàce dane osobowe, przeznaczone do
naprawy, pozbawia si´ wczeÊniej zapisu tych danych
w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odzyskanie albo naprawia si´ je pod nadzorem osoby upowa˝nionej
przez administratora.
§ 14. Urzàdzenia lub elektroniczne noÊniki informacji, zawierajàce dane osobowe, przeznaczone do
usuni´cia z systemu, pozbawia si´ zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to mo˝liwe, uszkadza
w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odczytanie.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

1682
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 27 listopada 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji z Rejestru
i udost´pniania kopii dokumentów z katalogu
Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sàdowego oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji
z Rejestru i udost´pniania kopii dokumentów z katalogu (Dz. U. Nr 247, poz. 1811) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do niniejszego rozporzàdzenia;
2) za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.
Minister SprawiedliwoÊci: Z. åwiàkalski
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Poz. 1682
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 27 listopada 2007 r. (poz. 1682)

Za∏àcznik nr 1
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Poz. 1682
Za∏àcznik nr 2

