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Burmistrza Miasta J€drzejowa

"¿"i"..ú.Q-;...Q-l-.'..?.!.8.9-...
w sprawie oclrony danych osobowych \ry Urz9dzie Miejskin w Jedrzejowie, *?rowaüenia dokumentacji
Fzetwarzania danych osoborych oraz waruDków teclnicaych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaó
urz4dz€nia i systemy infomatycae shEAce do przetwarzaDia danych.

Na podstawie art.36 ust.21,3Dstary z diia29 sie¡pnia 1997r. o ochronie danych osobowych
/tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póLt. zm.l, Rozponqdzenia Ministra Spraw
Wew[Qtrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przet\4arzania danych osobowych omz
warunków technicznych i organizacyj¡ych, jakim powinny odpowiadaó urz4dzenia i systemy
i¡fomaqTcme sluz4ce do przetrvarzania danych osobowych /Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024l oraz

$ 21 pkt. I Regulaminu Organizacyjnego UrzQdu Miejskiego w Jgdrzejowie zarz{dzam, co nastepuje:

sl
Zarz4dzenie olÍeíl^ podzial zadaú i kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych w Urzgdzie
Miejskim w Jgdrzejowie oraz v"?rowadza dokumentacjQ przelwaüal\ia danych osobowych wraz
z warünkami techniczn)'mi i organiz¿ryjnlmi, jakim powinny odpowiadaó u¡z4dzenia i systemy
informarycme sluz4ce do p¡zetwarz4nia danych osobowych w Urzgilzie Miejskim rv J€drzejowie.
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Administrato¡em D¡nych Osobovych w Urzgdzie Miejskim ¡¡r' Jedrze.jowie jest Burmistrz Miasta
JQdrzejowa.
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1. Wyznaczam pracownika urzgdu do pelnienia fi¡nkcji Administratora Bezpieczeústwa

Informacji
2. Adminishator Bezpieczeústwa Informacji w szczególnosci :

a) spr¿wuje sta+y nadzór nad przetwa¡zaniem danych, ¡¡r' szczegól¡osci nad zabezpieczeniem
danych osobowych przed dostQpem osób nieupowaznionych, przejgciem przez osobg
nieupra*nion4 u.zkodzen¡em i zniszczeniem.

b) op¡aco*r¡je polityke bezpieczeistwa, o której mowa w $ 4 rozporzqdzeni4
c) doko¡uje zgloszeú zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspekorowi

Ochrony Danych Osobowych,
d) upowa¿nia inne osoby do dzialania w swoim imieniu w okeslonym zakesie swoich

uprawniei.
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l. Wyznacz ln pracownika odpowiedzialnego z¿ funkcjo¡owanie sieci i¡formatycznej,
systemów informatycmych oÍaz sp¡zQtu informatycmego do pelnienia funkcji
Administratora Syst€mu Inform¡qcznego.

2. Administrator Systemu Informatycznego w szcz€gólnoÉci:
a) wspólpracuje z Admin¡stratorem Bezpieczeústwa Informacji w zak¡esie ochrony danych

osobowych w systemie informatyczÍym urzedu,



l /
b)

d)

c)

oFacowuje instrukcjQ zarz4dzania systemem infomatycznym s.lur4cym do przel\r¡arz nTa
da¡ych osobo$ych i wykonuje jej po.ranow¡en¡a.
tworry i nadzoruje mechanizm kontroli przetwarzania danych w systemie
informatyczn),rn urzedu,
ol(resla Srodki techniczne niezbQdne dla zapewnienia poufnoéci i integral¡oéci
Drzetwaüania danvch.

stanowiqc4zalqcznik nr I do niniejszego zarzadzenia.
Informatycznym", stanowi4c4 zal4cznik nr 2 do
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W celu wlaéciwego zabezpiecze¡ia i ochrony danych osobo*ych w Urzedzie Miejskim w Jgdrzejowie
wprowadzÍtm:

1.,,PolitykQ Bezpieczeóstwa Informacji",
2.,,lnsftukcje Zarzedzania Systemem

njnieiszego zarz4dzenia.

L Traci moc Zxzqdzenie Burmistrza Miasta Jedrzejowa Nr 61/05 z dnia 01 marca 2005 ¡.
2. Traci rnoc Zxzqdzer¡ie Burmisfiza Miasta Jed¡zejowa Nr 62105 z dnia 01 maroa 2005 r.
3. Traci moc Zxzqdzenie Burmisttza Miasta Jedrzejowa Nr 208/08 z dnia 08 wrzeénia 2008r.
4. Traci, moc Zarz4dzenie Burmistrza Miasta J€düejowa nr 235108 z dnra 25 rrzesnia 2008r.
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Znzqdzenie \¡tchodzi \\ iycie z d¡iem podj€cia.
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