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WNIOSEK O UBEZPIECZENIE RYZYK CYBERNETYCZNYCH
APPLICATION FOR INSURANCE AGAINST CYBERNETIC RISKS
1.

2.
3.
4.

Dane klienta (nazwa, adres, NIP, REGON, branża działalności)

Customer data (name, address, Tax Identification Number NIP, Business Register Number REGON, Business
sector)

Wysokość rocznych obrotów

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Annual turnover

Szacunkowa liczba użytkowników wszystkich systemów teleinformatycznych

Estimated number of users of all ICT systems

Szacunkowa, całkowita pojemność pamięci masowej dla serwerów i komputerów

Estimated total storage capacity for servers and computers

1–25

26–99

ponad 100 / over 100

...............................................................................
a) serwery / servers

5.

Proszę wymienić rodzaje aktualnie wykorzystywanych systemów operacyjnych (system
wraz z jego wersją)

Please list the types of currently used operating systems (system and its version)

...............................................................................
b) komputery / computers

...............................................................................

6.

Czy firma spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia
MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie systemu
teleinformatycznego?

TAK / Yes

NIE / No

Czy wyznaczono osobę lub podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo teleinformatyczne
firmy (w tym bezpieczeństwa informacji)?

TAK / Yes

NIE / No

Does the company meet the requirements of the Act on the Protection of Personal Data and the Regulation
of the Ministry of Interior and Administration regarding personal data processing documentation and
technical and organisational conditions which should be met by computer equipment systems used
to process personal data in the field of the ICT system?

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Has the person or entity responsible for the company’s ICT security (including information security) been
designated?

Liczba rekordów danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej
działalności (klienci, pracownicy, etc.)

Number of personal data records processed as part of the business (clients, employees, etc.)

Czy stworzona jest polityka ochrony danych osobowych / bezpieczeństwa informacji?

Łącznie / Total

...............................................................................

Has a personal data/information security policy been developed?

TAK / Yes

NIE / No

Czy zewnętrzni partnerzy handlowi, klienci bądź dostawcy mają dostęp do systemów
informatycznych firmy?

TAK / Yes

NIE / No

Does the company use firewalls?

TAK / Yes

NIE / No

Czy na wszystkich komputerach i serwerach są zainstalowane zabezpieczenia
antywirusowe, które są regularnie aktualizowane?

TAK / Yes

NIE / No

TAK / Yes

NIE / No

Do external business partners, customers or suppliers have access to the company’s ICT systems?

Czy firma używa zapór sieciowych (firewall)?

Are all computers and servers equipped with regularly updated anti-virus protection?

Kopia zapasowa danych

Data backup

Jak często wykonywana jest kopia zapasowa

...............................................................................

How often is backup performed

Czy użytkownicy posiadają prawa administratora lokalnego na swoich komputerach?

Do users have local administrator rights on their computers?

TAK / Yes
TAK / Yes
Jeśli tak, jakie / If so, what accidents

16.

Czy dotychczas dochodziło do incydentów związanych z bezpieczeństwem sieci i danych?

Have any network and data security incidents occurred so far?

NIE / No
NIE / No

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Jeśli tak, to jakie działania podjęto: / If so, what actions have been taken:

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Osoba wypełniająca kwestionariusz / Person completing the questionnaire
Imię i nazwisko:
Full name:

Stanowisko:
Position:

Miejsce i data:
Place and date:
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...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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