
Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Administrator bezpieczeństwa 
informacji 

/Inspektor ochrony danych 

Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. 
Poradnik praktyka z wzorami dokumentów

(z suplementem elektronicznym)

ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Gdańsk 2017



Niniejszy poradnik opisuje od strony praktycznej pełnienie funkcji 
administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w systemie ochrony 
danych osobowych. Celem opracowania jest przede wszystkim pomoc 
osobom obejmującym funkcje ABI, a mającym niewielkie doświadcze-
nie w zakresie bezpieczeństwa informacji. Przystępnie opisano wybór 
osoby mającej objąć tę funkcję, niezbędne kompetencje oraz uprawnie-
nia i obowiązki, jakie osoba ta posiada w ramach nadzoru prowadzone-
go nad systemem ochrony danych osobowych. Opracowanie przedsta-
wia ewolucję funkcji ABI od początku jej istnienia do kolejnego etapu 
modyfikacji, jakim jest powoływanie inspektora ochrony danych (IOD). 
Szczególnie użytecznym elementem poradnika jest opis najczęściej 
występujących problemów, z którymi styka się ABI w trakcie pełnie-
nia swojej funkcji, a także propozycje alternatywnych rozwiązań tych 
problemów.
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