ZARZĄDZENIE Nr 376/2018
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych
osobowych w Gminie Sieroszewice
Działając w oparciu o art. 24 ust. 1 i ust. 2 i art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządza się, co
następuje:
§1.Wprowadza się do stosowania u Administratora – Gmina Sieroszewice nową dokumentację
ochrony danych osobowych obejmującą w szczególności:
1) Politykę Ochrony Danych;
2) Załączniki do Polityki Ochrony Danych;
3) Analizę Ryzyka;
4) Rejestr Czynności Przetwarzania;
5) Dokumenty, w tym polityki ochrony danych, wskazane w treści Polityki Ochrony Danych,
wydane na podstawie Polityki Ochrony Danych lub wydane w związku z jej treścią (m.in.
Podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych u Administratora, nawet jeśli wydane
zostały przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia).
§2. Nowe dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych u Administratora, jak również nowe
wersje dotychczasowych dokumentów, wydane przez Administratora, stają się automatycznie
wiążące z chwilą ich wydania.
§3.Wprowadzana dokumentacja ochrony danych jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym
panującym u Administratora, w szczególności co do wdrożonych środków organizacyjnych
i technicznych ochrony danych osobowych oraz została sporządzona zgodnie z jego najlepszą wiedzą,
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§4.Zobowiązuje się wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe z upoważnienia Administratora
oraz podmioty, którym Administratora powierzył przetwarzanie danych osobowych, do
bezwzględnego przestrzegania zasad, praw i obowiązków wynikających z dokumentów, o których
mowa w niniejszym Zarządzeniu, jak również wytycznych i poleceń dotyczących ochrony danych
osobowych wydawanych przez Administratora, a także przez: administratora bezpieczeństwa
informacji, inspektora ochrony danych lub administratora systemów informatycznych (w razie ich
wyznaczenia lub powołania).

§5.Załącznikami do niniejszego Zarządzenia są:
1) Polityka Ochrony Danych wraz z załącznikami;
2) Rejestr Czynności Przetwarzania;
3) Analiza Ryzyka.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 376/2018
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych
osobowych w Gminie Sieroszewice
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO
wprowadza się dokumentację ochrony danych w Gminie Sieroszewice. Dokumentacja
ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności: Politykę Ochrony Danych, załączniki
do Polityki Ochrony Danych, analizę ryzyka, rejestr czynności przetwarzania oraz inne
dokumenty wskazane w treści Polityki Ochrony Danych.
Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest opisanie zasad ochrony danych
osobowych oraz dostarczenie podstawowej wiedzy z tego zakresu, zwiększenie świadomości
obowiązków i odpowiedzialności osób przetwarzających dane osobowe, a tym samym
skuteczności ochrony przetwarzanych zasobów. W niniejszym dokumencie opisano
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz scharakteryzowano zagrożenia
bezpieczeństwa, podając jednocześnie schematy postępowań na wypadek wystąpienia
naruszeń. Polityka obowiązuje z dniem 25 maja 2018 r. Stanowi ona jeden ze środków
organizacyjnych mających na celu wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa
się zgodnie z RODO.

