
Zarządzenie Nr 197/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  3 października   2016 r. 

 

w  sprawie  wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania  danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art.31 oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) w związku z art.36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) oraz § 3 rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku  w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych (Dz.U. Nr 100 , poz.1024) zarządzam, co następuje: 

§1. Wprowadzam do stosowania: 

1)  „Politykę bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Sieroszewice”  stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

2)  „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice” stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2.1. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji. 

2. Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji  do zapoznania pracowników 

Urzędu z niniejszą  dokumentacją. 

 

§3. Traci moc zarządzenie  Nr 103/2007 Wójta Gminy Sieroszewice  z dnia 7 listopada                  

2007 roku w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice” oraz 

„Instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice”. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do  

Zarządzenia Nr 197/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  3 października   2016 r. 

 

w  sprawie  wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania  danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

 

 Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922) Administrator Danych jest obowiązany stosować 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Sieroszewice odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem   z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W tym celu została  

opracowana dokumentacja, która składa się z polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania 

system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice, którą zobowiązani są stosować wszyscy pracownicy.   

Wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.  

 

 


