
Zarzqdzenie Nr 56/2011
Starosty Pultuskiego

z dnia27lipea 2011 roku

w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowm w Pultusku, wprowadzenia
dokumentacji przetvvarzania danych osobowych oraz warunk6w technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadat urzqdzenia i systemy informatyczne sluiqce
do przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz4dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 707, poz. 926, ze zm.)
oraz $ 3 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urzqdzenia i systemy
informatyczne stu2qce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
zarz4dzam. co nastEpuj e:

$ l
Zarzqdzenie okreSla podzial zadah i kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Pultusku oraz wprowadza dokumentacjq przetwarzania danych
osobowych wraz z warunkami technicznymi i organizacyjnyni, jakim powinny odpowiadad
urzqdzenia i systemy informatyczne sluz4ce do przetwaruania danych osobowych
w Starostwie Powiatowwn w Puhusku.

$2
Ilekroi w zarzqdzeniu jest mowa o:

l) ustawie - rozumie sigprzez to ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z2O02r. Nr 101, poz.926,zezm.),

2) rozporzqdzeniu - rozumie siEprzezto rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnqtrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2OO4r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadaf vrzqdzenia i systemy informatyczne sluz4ce do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024),

3) danych osobowych - rozumie sigprzez to informacje okreSlone w art. 6 ustawy,
4) zbiorze danych osobowych - nale?y przez to rozumiel kaildy posiadaj4cy strukturE

zestaw danych o charakterze osobowym, dostqpnych wedlug okreSlonych kryteri6w,
niezale1nie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,

5) przetwarzaniu danych - rozumie siq przez to jakiekolwiek operacje wykonylvane
na danych osobowych, w szczeg6lnoSci gromadzenie, utrwalanie, opracowywanie,
zmienianie, usuwanie i udostqpnianie,

6) Administratorze Danych Osobowych - rozumie siq przez to osobE funkcyjn4
decyduj4cq o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o Srodkach
wykorzystywanych przy przetw arzaniu danych osobowych,

7) Administratorze Bezpieczefistwa Informacji - rozumie siQ przez to osobq
funkcyjn4 wyznaczonq przez Administratora Danych Osobowych nadzoruj4cq
c alo ks ztalt zagadnieh zw iqzany ch z o chron4 dan ych o s ob owych,

8) Lokalnym Administratorze Bezpieczerflstwa Informacji - rozumie siE przez
to osobE funkcyjnq wyznaczonq przez Administratora Danych Osobowych



2.

nadzorujqc4 caloksztalt zagadnieh zwiqzanych z ochronq danych osobowych
w podleglej kom6rce or ganizacyjnej,

9) Administratorze Systemu Informatycznego rozumie siQ przez to osobq
wyznaczonq przez Administratora Danych Osobowych odpowiedzialn4
za funkcjonowanie systemu informatycznego,

l0)systemie informatycznym - rozumie siqprzez to zesp6l wsp6lpracujqcych ze sobq
urzqdzen, program6w, procedur przetwarzania informacji i narzEdzi programowych
zastosowanych w celu przetwarzania danych,

ll)uZytkowniku rozumie siQ przez to uzytkownika systemu informatycznego,
upowaznionego pruez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych
osobowych, szczeg6lnie pracownika i kaidq inn4 osobq wykonuj4cq czynnoSci
zwiqzane z przetwarzaniem danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Pultusku.

$3
Administratorem Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Pultusku jest Starosta
Puhuski.

t .
$4

Administratorem Bezpieczerttstwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Puttusku
jest Informatyk Urzqdu wyznaczony zarzqdzeniem Nr 4/04 Starosty Pultuskiego z dnia
25 marca2004r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczehstwa informacji.
Administrator Bezpieczefi stwa Informacj i w szczeg6lnoSci :

1) sprawuje staly nadzor nad przetwarzaniem danych, w szczeg6lnoSci nad
zabezpieczaniem danych osobowych przed dostqpem os6b nieupowaznionych,
przejqciem przez osobq nieuprawnionq uszkodzeniem i zniszczeniem,

2) opracowuje politykq bezpieczenstwa, o kt6rej mowa w $ 4 rozporzqdzenia,
3) wsp6lpracuje przy dokonywaniu zgloszeh lub modyfikacji zbior6w danych

osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
przez Lokalnych Admini strator6w B ezpi eczefi stwa Informacj i,

4) wsp6lpracuje z Administratorem Systemu Informatycznego przy opracowaniu
instrukcja zarzqdzania systemem informatycznp sluzqcym do przetwarzania
danych osobowych oraz wykonuje jej postanowienia,

5) podejmuje dzialania, o kt6rych mowa w art. 32 ust. 2 ustawy.

$s
1. Wyznaczam Dyrektor6w poszczeg6lnych Wydzial6w Starostwa Powiatowego

w Pultusku do pelnienia funkcji Lokalnego Administratora Bezpieczertstwa
Informacji.
Lokalny Administrator B ezpieczefi stwa Informacj i w szczeg6lnoSci :

1) sprawuje staly nadz6r nad przetwarzaniem danych w podleglej sobie kom6rce
organizacyjnej, w szczeg6lnoSci nad zabezpieczaniem danych osobowych przed
dostEpem os6b nieupowaznionych, przejEciem przez osobE nieuprawnionq
uszkodzen iem i zniszczeniem,

2) wsp6lpracuje z Administratorem Bezpieczeristwa Informacji i podlega mu
w zakresie wszystkich aspekt6w ochrony i przetwarzania danych osobowych,
w szczegolnoSci wnioskuje o dokonanie zmran w obowiqzujqcych dokumentach
i pro c edura ch or az i nformuj e o zauw aZonych ni edo ci 4gni Eci ach,

\n

L



wsp6tpracuje z Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie ustalania
uprawnief podleglych sobie pracownik6w do dostqpu do zasob6w sieci
informatyc znej i system6w informatyc zny ch,
dokonuje zgioszeh lub modyfikacji zbior6w danych osobowych do rejestracji
Generalnemu Inspektorowi ochrony Danych osobowych za porozumieniem
z Administratorem Bezpieczehstwa Informacji orcz Administratorem Systemu
Informatycznego.

1 .
$6

Wyznaczam pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie sieci informatycznej,
system6w informatycznych oraz sprzEtu informatycznego do pelnienia funkcji
Administratora Systemu Informatycznego, kt6rego funkcjq pelni Informatyk Urzqdu.
Admini strator Systemu Informat y cznego w szczeg6lnoSci :

l) wsp6lpracuje z Administratorem Bezpieczehstwa Informacji w zakresie ochrony
danych osobowych w systernie informatycznym Starostwa Powiatowego
w Pultusku,
opracowuje instrukcjq zarzqdzania systemem informatycznp
do przetwarzaniadanych osobowych i wykonuje jej postanowienia,
tworzy i nadzoruje mechanizm kontroli przetwarzania danych w
informatycznp w Starostwie Powiatowym w Pultusku,

4) okresla spos6b przeplywu danych pomiEdzy poszczeg6lnlmri systemami,
5) okre6la Srodki techniczne niezbqdne dla zapewnienia poufnoSci i integralno6ci

pr zetw arzanych d anych.

$7
W celu wla6ciwego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Pultusku wprowadzam:

1) ,,PolitykE bezpieczenstwa informacji Starostwa Powiatowego w Pultusku", stanowi4c4
zalqcznlk nr I do niniejszego zarzqdzenia,

2) ,,Instrukcjq zarzqdzania systemem informatycznym sluzqcym do przetwarzania danych
osobowych, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem wymog6w bezpieczenstwa informacji",
stanowi4cq zalqcznlknr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

$8
Traci moc zarzqdzenie Nr lll99 Starosty Pultuskiego z dnia 29 lipca I999r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pultusku.

$e
Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Sekretarzowi Powiatu.

$10
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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