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KIERUNEK: MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ 

 
1. Kto nadaje klauzulę tajności? 
2. Kto zmienia lub znosi klauzulę tajności? 
3. Czy można zakwestionować nadaną klauzulę tajności? 
4. Czym są środki bezpieczeństwa fizycznego?  
5. Co to znaczy wyposażenie i urządzenia, którym przyznano certyfikaty? 
6. Jak określać poziom zagrożeń? 
7. Wyjaśnij pojęcie audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego? 
8. Wyjaśnij pojęcie certyfikacji? 
9. Kto udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu 

teleinformatycznego, przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych 
o klauzuli „zastrzeżone”? 

10. Kiedy należy utworzyć kancelarię tajną? 
11. Czy jedna kancelaria tajna może obsługiwać więcej niż jedną jednostkę 

organizacyjną?      
12. Czy i kogo trzeba informować o utworzeniu lub likwidacji kancelarii tajnej? 
13. Archiwami państwowymi wyodrębnionymi są: 
14. Czy ustawa o ochronie danych osobowych odnosi się jedynie do zbiorów 

przetwarzanych w systemach informatycznych? 
15. Inspektor w czasie kontroli musi okazać:     
16. Kto jest odpowiedzialny za nadawanie upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych dla osób, które przetwarzają dane osobowe? 
17. Czy wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 

zastosowanych do przetwarzania tych danych jest wymagany w Polityce 
Bezpieczeństwa danej firmy? 

18. Czy po wyrażeniu zgody na piśmie przez osobę, której dane dotyczą 
przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest 
możliwe? 

19. Państwowy zasób archiwalny tworzą materiały archiwalne powstałe i 
powstające w wyniku działalności: 

20. Czym jest bezpieczeństwo informacji w rozumieniu normy ISO/IEC 27001 
21. Co to jest zarządzanie ryzykiem? 
22. Czym jest zarządzanie ciągłością działania? 
23. Proszę opisać na czym polega Cykl Deminga w zarządzaniu 

bezpieczeństwem informacji? 
24. Czy informacji publicznych nie udziela się z powodu braku 

poświadczenia bezpieczeństwa osobowego? 
25. Czy wszystkie wymienione poniżej dokumenty są niezbędne do przetwarzania 

danych osobowych?  

 



Polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych, instrukcja obiegu 
dokumentów. 

26. Czy zasady funkcjonowania wszystkich kancelarii w kraju zostały określone w 
przepisach? 

27. Czy UODO może skontrolować ochronę danych osobowych także w spółce z 
o.o.? 

28. Czy w polityce bezpieczeństwa oprócz opisu struktury zbiorów danych 
wskazującego zawartość poszczególnych pól informacyjnych należy 
zamieścić także powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych 
pomiędzy poszczególnymi systemami. 

29. Czy wszystkie zbiory danych osobowych wymagają zgłoszenia do UODO? 
30. Czy ADO jest zobowiązany do powołania ABI 
31. Czy w spółce z o.o. ABI to prezes spółki 
32. Na czym polega paginowanie akt i jaki jest cel wykonywania tej czynności? 
33. Podaj dwie zasadnicze kategorie kwalifikacji akt i krótko opisz na czym polega 

różnica pomiędzy nimi. 
34. Jaki dokument w przedsiębiorstwie określa zasady klasyfikacji akt ( okresy 

przechowywania)? 


