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Potrzeby, obowi ązki, praktyka 

Jak i kiedy nale ży korzysta ć 
z systemów archiwizacji danych ?

Agenda

• Otoczenie prawne systemów backupu danych

czyli o czym powinniśmy pamiętać

• Rozwiązania techniczne

czyli (r)ewolucja w świecie kopii zapasowych

• Rzeczywiste potrzeby Przedsiębiorcy

czyli nie wszystko się przydaje, a kopiować należy

• Czas przechowywania danych

czyli retencja a zdrowy rozsądek

• Dane elektroniczne to nie wszystko

czyli słów kilka o kopiach zapasowych i archiwizacja nieelektronicznej
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98% ankietowanych wykonuje backup:
10% kilka razy dziennie lub w cyklach ciągłych,
69% codziennie,
19% raz w tygodniu lub rzadziej

O konieczności skorzystania z kopii zapasowej decyduje:
- awaria sprzętu w 58% przypadków, 
- w 20% błąd ludzki,  
- błąd oprogramowania w 12%,
- 8% to zdarzenie losowe.

29% prób odzyskania danych kończy się niepowodzeniem

Odzyskiwanie danych to proces czasochłonny :
- 7% trwa krócej niż godzinę
- 38% wymaga kilku godzin
- 20% wykonuje się 1 dzień
- 35% trwa kilka dni

Kopie zapasowe  
wyniki ankiety jakości i skuteczności

Jakie dane jesteśmy zobowiązani chronić ?

Czy przepisy definiują zasady ochrony informacji ?

Czy można przechowywać dane poza granicami Polski ?

Czy za brak właściwej ochrony grożą przedsiębiorcy sankcje ?

Kopie zapasowe  
Czyli obowiązki w przepisach
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Klasyfikacja informacji
Czyli to o czym nie powinno się zapominać w bezpiecznym systemie

• Poufność informacji
Zapewniono ochronę przed nieuprawnionym dostępem do informacji 

• Integralność danych

Istnieje pewność że modyfikacje dokonują osoby upoważnione

• Dostępność

Informacja jest dostępna w wymaganych miejscach i czasie

• Anonimowość
Kryterium utrudnionej identyfikacji tożsamości użytkownika

• Autentyczność

Zasoby są takie, jak deklarowane i pochodzą z wiarygodnego źródła 

• Niezaprzeczalność
Aktywność użytkownika i procesu zostawia czytelny i niepodważalny ślad

• Rozliczalność
Można jednoznacznie ustalić który użytkownik, proces lub system odpowiada za poszczególne 

działania lub operacje

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662)

nowelizacja z 7listopada 2014r obowiązuje od 1 stycznia 2015r

Rozdział 5 - Zabezpieczenie danych osobowych

Art. 36 1. Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych
oraz środki, o których mowa w ust. 1

Art. 39a Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i zakres
dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz podstawowe warunki techniczne i organizacyjne,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych, uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a także wymagania w zakresie odnotowywania
udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach
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• Dane osobowe:
Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej, bez ponoszenia nadmiernych kosztów, 
czasu lub działań w celu ustalenia tożsamości tej osoby

• Zbiór danych: każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze
osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego
czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

• Przetwarzanie danych: jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych.

• Usuwanie danych: zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja,
która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

Terminologia
Czyli co w trawie piszczy

Rozporządzenie MSWiA 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 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

§ 1.  Rozporządzenie określa: 

1. sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną; 

2. podstawowe warunki techniczne i organizacyjne, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; 

3. wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych. 

§ 3. 1. Na dokumentację, o której mowa w § 1 pkt 1, składa się polityka bezpieczeństwa i instrukcja 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach
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Rozporządzenie MSWiA 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 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

§ 4.  Polityka bezpieczeństwa, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności: 

5. określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, 
integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 

§ 5. Instrukcja, o której mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności: 

4. procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych 
służących do ich przetwarzania; 

5. sposób, miejsce i okres przechowywania: 

a) elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, 

b) kopii zapasowych, o których mowa w pkt 4,

8. procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do 
przetwarzania danych. 

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach

Rozporządzenie MSWiA 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 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

Załącznik do Rozporządzenia, rozdział A - Środki bezpieczeństwa na poziomie podstawowym 

Par. III

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się, w szczególności przed: 

2. utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej. 

Par. IV

3. Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii 
zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. 

4. Kopie zapasowe: 

a) przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, 
modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

b) usuwa się niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności 

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach
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• Dane osobowe przechowywane w kopiach zapasowych nie podlegają
procedurom usuwania, korekty itp.

• Należy zadbać o poprawne odtworzenie danych, z uwzględnieniem rejestrów
zastrzeżeń.

• Dane osobowe znajdujące się w treści dokumentów fiskalnych muszą
pozostać niezmienne, także w przypadku konieczności modyfikacji treści
danych osobowych przetwarzanych w zbiorze

• Administrator Danych Osobowych odpowiada karnie za:
– utratę danych
– udostępnienie danych osobom nieupoważnionym
– modyfikację treści danych bez zgody/wiedzy podmiotu danych

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4.)

Rozdział 8 Ochrona danych

Art. 71. 1. Dokumentację, o której mowa w art. 10 ust. 1, księgi rachunkowe, dowody księgowe,
dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe, zwane dalej także „zbiorami”, należy
przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym
rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na
stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony
zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na
informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu
rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz
na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego
rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych,
chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem dozwolonymi zmianami,
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Zbiory, o których mowa w art. 71 ust. 1, mogą być przechowywane, w sposób określony w ust. 1–3, poza
jednostką, w przypadku gdy zostaną przekazane do przechowania innej jednostce, świadczącej usługi
w zakresie przechowywania dokumentów. Przepis art. 11a stosuje się odpowiednio.

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania 

faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 

zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

(Dz. U. poz. 1428)

§ 21. 1. Podatnicy przechowują:

1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury będące duplikatami tych faktur,

2) otrzymane faktury, w tym faktury będące duplikatami tych faktur - w podziale na okresy rozliczeniowe
w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i
czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.

2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju są zobowiązani do
przechowywania faktur na terytorium kraju.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie
elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za
pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

4. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z
odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur
przechowywanych w formie elektronicznej również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich
zawartych.

Kopie zapasowe a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173)

Art. l. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu
archiwalnego, zwanymi dalej „materiałami archiwalnymi”, są wszelkiego rodzaju
akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i
statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i
wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) […].

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2005 r.) 

Art. 3. (2) dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór
danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na
informatycznym nośniku danych.

Kopie zapasowe (?) a prawo polskie
Czyli obowiązki w przepisach
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Jak przechowywać i chronić dane ?
optymalnie inwestycje i poszukiwać rozwiązań alternatywnych 

Czy wszystkie kopie są pod 
naszym nadzorem ?

Kradzież nośnika z zapisaną kopią 
zapasową nie zawsze oznacza 

duże problemy

Nie wszystkie kopie są szyfrowane

Nie wszystkie programy i 
rozwiązania backupowe są 

unikalne i  poprawnie 
skonfigurowane 

• BACKUP

czyli zabezpieczamy dane 

• RESTORE

czyli odzyskujemy dane

• CONTROL

czyli sprawdzamy czy to działa

Problemy, błędy:

• Nawet najlepsi architekci zapominają o uwzględnieniu w projektach kopii zapasowych

• Kopie zapasowe przechowywane są razem z oryginałami

• Na kopie zapasowe zawsze brakuje miejsca na nośnikach

• Jedni backupy wykonują, inni będą wykonywać, tylko niektórzy sprawdzają czy to działa.

• Wielu administratorów bezgranicznie wierzy brakom błędów w logach !

• Regularna kontrola funkcjonowania mechanizmów to nieuzasadnione wydatki ?

Kompleksowe rozwiązania archiwizacyjne
czyli o czym nie powinno się zapominać
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Gdzie i u kogo przechowywać informacje ?
miejsca i sposób przetwarzania danych

Wiarygodność  i rzetelność 
podwykonawcy

Szukając oszczędności 
przedsiębiorcy korzystają 

z usług mało wiarygodnych 
usługodawców

Zalecane jest, aby dane 
powierzane do obcych systemów 

szyfrować po stronie klienta

• IaaS - Infrastructure as a Service - Infrastruktura jako usługa 

skalowalna obsługa sieci, serwerów i pamięci masowej należących do klienta

• PaaS - Platform as a Service - Platforma jako usługa

usługodawca udostępnia środowisko teleinformatyczne, w którym klient uruchamia 
swoje systemy i aplikacje

• SaaS - Software as a service - Oprogramowanie jako usługa

usługodawca wynajmuje pełne środowisko teleinformatyczne, łącznie z aplikacjami

• STaaS - Storage as a service 

• SECaaS - Security as a service 

• DaaS - Data as a service 

• DBaaS - Database as a service 

• TEaaS - Test environment as a service 

• APIaaS - API as a service 

• BaaS - Backend as a service

• Desktop virtualization źródło: Wikipedia/Cloud_computing

Cloud computing – Przechowywanie danych w chmurze
Czyli o tym że nie powinno się zapominać o przepisach w nowych technologiach
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Przekazywanie danych osobowych za granicę jest dopuszczalne gdy:

• kraj docelowy na swoim terytorium daje gwarancje ochrony danym osobowym 
przynajmniej takie, jakie obowiązują w Polsce (kraje Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego dają taką gwarancję)

• kraj docelowy nie daje wystarczających gwarancji danym osobowym, natomiast 
administrator danych osobowych uzyskał zgodę GIODO na transfer danych lub 
firma posiada certyfikat zaufania (np. Safe Harbour)

• transfer danych wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych 
przepisami prawa lub postanowieniami umowy międzynarodowej

• osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody pisemnie
• jest to niezbędne do wykonywanie umowy pomiędzy administratorem danych a 

osobą której dane dotyczą lub na jej życzenie
• dane są ogólnie dostępne 

Cloud computing – Przechowywanie danych w chmurze
Czyli o tym że nie powinno się zapominać o przepisach w nowych technologiach

Problemy związane z przetwarzaniem danych poza obszarem EOG:

• Eksport danych poza EOG (gdy chmura „przekracza granice” lub serwerownia 
znajduje się w kraju trzecim) wymaga zgody GIODO

• Istnieje wymóg określenia miejsc przetwarzania (przechowywania) danych

• Z przepisów wynikają obowiązki prowadzenia dokumentacji i postępowania
zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami techniczno-organizacyjnymi (np. hasła do
systemów zmieniane co 30 dni, ewidencje użytkowników i osób mogących mieć
dostęp do danych, odpowiednio realizowane kopie zapasowe, …)

• Wątpliwości w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(processing i subprocessing)

Cloud computing – Przechowywanie danych w chmurze
Czyli o tym że nie powinno się zapominać o przepisach w nowych technologiach
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Polityka kopii zapasowych i awaryjnych (ODO) - przykład
Czyli dane dla potomnych i dla ciągłości biznesu

Wszystkie dane przechowywane w kopiach zapasowych i archiwach są zaszyfrowane.

Kopie tworzone są zgodnie z Polityką kopii zapasowych i awaryjnych przez upoważnionego 
administratora systemu lub inna upoważniona osobę. 

Kopie awaryjne są okresowo sprawdzane pod kątem przydatności do odtworzenia danych w 
przypadku awarii systemu.

Kopie zapasowe baz danych osobowych przechowuje się według poniższej specyfikacji:

• Backup online baz danych - synchronizacja baz danych w trybie master-slave,

• Backup dzienny baz danych - przechowywany w oddzielnych lokalizacjach przez 8 dni,

• Backup przyrostowy zmian (binlogów) w bazach danych - wykonywany na serwerach master
co 15 minut, agregowany w zestawy dobowe i przechowywany w oddzielnych lokalizacjach
przez 8 dni. Kopie danych przechowywane są na dyskach lokalnych lub macierzach
serwerów wykonujących backup lub magazynujących dane.

• Backup miesięczny baz danych - pełny, według stanu bieżącego, kasowany po okresie
3 miesięcy od daty wykonania.

Polityka kopii zapasowych i awaryjnych (ODO)
Czyli dane dla potomnych i dla ciągłości biznesu

W przypadku konieczności oddania dysku lub innego nośnika danych osobowych do serwisu, 
ABI lub inna upoważniona osoba pod jego nadzorem, wymazuje zawartość nośnika tak, 
by nie dało sie jej potem odzyskać. Jeśli skasowanie danych jest niemożliwe lub nie daje 
pewności usunięcia, nośnik taki powinien być zniszczony,  a nie serwisowany. 

W uzasadnionych przypadkach (np. wysoka cena nośnika który powinien być zniszczony) 
istnieje możliwość wykonania naprawy nośnika danych na którym znajdują się 
nieusunięte dane osobowe, ale czynność taka musi odbywać pod nadzorem 
Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub na mocy osobnego porozumienia z 
wykonującym serwis. Porozumienie takie musi zawierać zapisy związane z ochroną 
danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych. Jeśli to możliwe 
powinna to być „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, zapewniająca 
ochronę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie nośniki, które podlegają niszczeniu, w tym uszkodzone dyski twarde, muszą zostać 
zniszczone komisyjnie przy udziale Administratora Bezpieczeństwa Informacji tak, by nie 
dało się w żaden sposób odzyskać tych danych.
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Zaskakująca wiadomość pojawiła się na stronie znanego i szanowanego projektu
TrueCrypt, który umożliwiał szyfrowanie nie tylko wybranych plików czy partycji,
ale również całych systemów operacyjnych (tzw. Full Disk Encryption).

Projekt został przerwany … a jako powód podano koniec wsparcia Windows XP
przez Microsoft. Brzmi jak żart?

TrueCrypt 7.2 – nie pobierać!

została udostępniona wersja która procedury szyfrowania ma wyłączone!

Szyfrowanie danych 
przekazywanie informacji a polskie prawo 

• Dostępność: brak, 3d, 1m, 3m, 1Y, 2Y, 5Y, 10Y, kasować !

• Gdzie składować tak gigantyczne ilości danych ?
• Jaką mają one wartość po latach, czy tylko historyczną ? 
• Dane wrażliwe to olbrzymi materiał do analizy
• Koszt dekodowania i kompletność informacji
• Dostępność aplikacji zdolnych do odczytania danych archiwalnych
• Trwałość nośników danych

• Przykłady okresów retencyjnych:
– 1 rok - logi w telekomunikacji, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji
– 2 lata - wygaśnięcie roszczeń w relacji B2B
– 3 lata - wygaśnięcie roszczeń w relacji C2B
– 5 lat - dokumentacja finansowo-księgowa, księgi rachunkowe
– 10 lat - wygaśnięcie roszczeń cywilnych, dokumentacja ZUS
– 50 lat - dokumentacja kadrowo-płacowa

Retencja danych
Czyli dodatkowy podatek dla przedsiębiorców
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„Dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową 
zbiór danych uporządkowanych 

w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany 
na informatycznym nośniku danych.”

Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne

„Dokumentem jest nośnik informacji
umożliwiający jej odtworzenie”

Projekt K.C. – informacja dr D.Szostek

Dokument elektroniczny – e-Dokument
niewielu wie co to naprawdę jest …

Niepotrzebne wydruki, marnotrawstwo i możliwe oszczędności

Urzędnik sektora publicznego drukuje około 35 stron dziennie.

W sektorze prywatnym liczba ta wynosi 38 stron na osobodzień.

Miesięcznie daje to około 800 stron.

Rocznie około 19 ryz papieru na pracownika !

Średnio 20% wydruków jest wyrzucanych do kosza. 

51% pracowników sektora publicznego przyznaje, że w ich pracy

marnuje się papier na wielką skalę, lecz 76% uważa przy tym, 

że nie ponosi za to żadnej osobistej odpowiedzialności. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzając system

kontroli i rozliczania wydruków można obniżyć nakłady do 50%!

Ankieta została przeprowadzona przez Ipsos w 2006r. eGospodarka.pl

Dokument papierowy to e-Dokument chwilę później …
a niewielu wie ile tego jest …
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• Instrukcja Archiwalna

Szczegółowy opis procedur archiwizacji dokumentów.

• Archiwizacja dokumentów:

– przyjmowanie dokumentów – spisy zdawczo-odbiorcze.

– digitalizacja  

• Klasyfikacja dokumentów archiwalnych – przykład systemu klasyfikacji:

– A – dokument o trwałej wartości archiwalnej, przeznaczony do przekazania 
do archiwum państwowego,

– B liczba – dokument mający czasowe znaczenie praktyczne, przechowywany 
w archiwum zakładowym określoną liczbę lat,

– BE liczba – dokument podlega ekspertyzie po upływie określonej liczby lat.

• Brakowanie dokumentów.

• Kontrolowane udostępnianie zasobów archiwalnych.

Archiwum
czyli zarządzenie dokumentami w Archiwum

Dokumenty papierowe:

• przeznaczone do likwidacji , jeśli nie podlegają procedurom archiwizacyjnym ! 
niszczy się w sposób uniemożliwiający odczytanie

• wydruki przeznaczone do usunięcia, zawierające dane, należy zniszczyć w 
stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie (niszczarki, spalenie)

• przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do 
otrzymania danych, pozbawia się wcześniej zapisu danych (trwałe zamazanie)

• dokumenty należy przechowywać w sposób bezpieczny, także w zewnętrznych 
archiwach i repozytoriach

• kopie dokumentów powstałe po ich digitalizacji należy traktować na równi 
z elektronicznymi nośnikami danych

Postępowanie z dokumentami zawierającymi dane
czyli obowiązki w przepisach


