
ZARZĄDZENIE NR 39/2018  

 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 19 października 2018 r.  
 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania  

                   systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych  

                   w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 

 
Działając w oparciu o Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 

(Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późń. zm.), zarządzam:  

 

§ 1. 

Wprowadzam do stosowania :  

1. Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącą  załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

3. Analizę zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Gdańskim stanowiącą załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 

stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.  

5. Druk oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz 

Instrukcji zarządzania systemem  informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w 

Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego 

Zarządzenia 
 

§ 2.  

Uchyla się treść Zarządzenia Nr 18/2018 Starosty Nowodworskiego  z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego  

w Nowym Dworze Gdańskim.  

§ 4.  

Treść załączników niniejszego Zarządzenia nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

STAROSTA  

                                                                                                                   (-) 

  Zbigniew Ptak  


