Recenzenci:

dr hab. Sławomir Zalewski, prof . nzw, WSP w Szczytnie
dr hab. Włodzimierz Fehler, ptof.nzw, UPH w Siedlcach

Tytrlł publikacji:ĘływiłlfomaĄiniĘaunychi dany& oxlbozuydl nabezpieczaisfoopańshua

RedaĘa naukowa: Stanisław Topolewski, Paweł Zarkowski

Opracowanie indeksrr, projekt strony przedtytułowej i okładki Tomasz Chodowiec.
Redaktorzy nie ingerowali w merytoryczne keści tekstów autorskic}L pozostawiając ich Autorom pełną
swobodę wypowiedzi
@

C-pyrght by Uniwolsy"tet tłzy,rodnicrHumanistyczry w Siedlcadł
Siedlce 2016

o
Ę
łoDiow.a

i

aml.ńi.ć

rcmiktor.i

rolpot3!aahniać

p.z.drtawiać

Maa tylhcnEy
acon oryghał!

|.jlDaniaaulolal§aJ.0pol5b-Li(en(ltsrapolN3ltsnBkoploWBnle,zmĘniBńl€
rol9rwadranie,p.Pdtlawió§ieiaykońtwdnieaiwor!iedyńjeDąd
lvdrUnki€m
Dżndrienid iulDrttsa Je5l t§ łten(la 9sólónlUF.ó nólrierizf r§obody licesCjobiorcv htlPl/ftfc.tivG€ommonr,or9lli(cnr.r/by/3.oiptl

IS

B

N

97 8-83-64415 -39 -5

Wydawcy'Imprint:

:fłr-trł:,lń}F,f;rE,,h'{D
0S- lj0 §ir,lirc,

IIJń1/o.JDłłj _'_l.i.

rd.
rct.

§yiltirl
jJ (tl1

l§

5.1
(x\

Dystrybucja: Wydawnictwo UPH w Siedlcach

(www.wydawnicfwo.uph.edu.pl)
skład i łamanie: Tomasz chodowiec
Wyd. I Format B-5
Ark, wyd.13,1. Ark. druk.18,1.
Druk i oprawa: ZAPOL,Szczecttt

Wfuu a*Dorg tformaci niejanań

i

dftlgd1. osobol]Ł&

m @iffieńst n.

. .

Spis treści
Rozdział 1, Szanse, wyzulaniai zagrożenia dla ochrony informacji
niejawnych i danych osobowych Rzecąpospolitej Polskiej
w XXI w. (Agata Krzemińska)..,...,.,...,.
.............. 13
RozdziŃ 2. Wpływ informacji na przeobrażenta cywilŁacyjne
(Ewa

Charymska)

,,.,,.,,....29

RozdzlŃ 3. Zasady ochrony informacji niejawnych w ins§ńucjach
Unii Europejskiej (Ryszard Bednarski)
..,..,...,.,..44
RozdziŃ 4. Ochrona informacji niejawnych w Unii Europejskiej
Rozdzia} 5. WpĘw wyroku TSUE w sprawie M. Schrems

na funkcjonowanie porozumienia,,bezpieczna przystart"
(Agnieszka Stępień)
........76
Rozdział 6, Dziatalnośćpaństwa w obszarzeochrony
(Paweł Żarkowski) ......,,........

cyberprzestrzeni
............91

RozdziŃ 7. Ochrona informacji niejawnych pochodzących
z wymiany międąmarodowej (Przemysław Wojtecki) ,....... 116
Rozdział 8. Ochrona informacji podczas ćwiczert, manewrów
i treningów (Stanisław Topolewski).................................. 138
Rozdzia] 9. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

jednostkach organizacyjnych resortu Obrony
Narodowej (Michał Majewski)

w

......... 169

Rozdział 10. Bezpieczeństwo informacji w wojskowych systemach
lączności(Maciej Marczyk)..
........... 188
RozdziŃ 1"L Zagrożenia informacji w mobilnej sieci teleinformaĘcznej
wojsk lądowych (Mariusz Frączek)
..................205
Rozdział 12. Przetwarzanie danych osobowych w Policji
(Michat Kontapka)

Spis treści

........229

!

naulno\i/a Stanfuław

"opolennĘ

Płwe[ Źlubm§H

RozdĄa] 13. Ochrona informacji niejawnych w jednostkach
organizacyjnych (Jowita Sobczak}
...............,...242
RozdziaŁ 14. Bezpieczrństwo informacji w dńŃarjiactr policji

(Dariusz Minkiewicz)

Noty o

autorach...

........259
............275

zbiorcza

...,....277

nazwisk.....

......._.__2a3

Bibliografia
Indeks

.....,,.,....

Spis treści

