
ZARZĄDZENIE NR 8/2016 

 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia  4 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie  

                   Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim  

 

 

 Na podstawie art. 36 a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), uchwala się:  

 

§ 1. 

Powołuję Panią Joannę Bryk – Sekretarza Powiatu na Administratora Bezpieczeństwa   

Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

§2. 

1. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji zostały określone w art. 36 a ust.2  

     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.  

     2135 z późn. zm.), tj.:  

     1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności  

         przez: 

         a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie   

             danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla  

             administratora danych, 

         b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36  

              ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych, 

         c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  

             z przepisami o ochronie danych osobowych; 

     2)   prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych w Starostwie , z wyjątkiem  

           zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz  

           informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7. 

     3)  wykonywanie innych zleconych przez ADO obowiązków, jeżeli nie naruszy to  

          prawidłowego wykonania zadań wymienionych w ust. 2 ustawy.  

    jak też w przepisach wykonawczych do niej oraz polityce bezpieczeństwa i instrukcji  

   zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,  

   wdrożonych w Starostwie. 

 

 



§ 3. 

1. Powołuję Panią Halinę Bukowską – specjalistę ds. kadr do zastępowania Administratora  

    Bezpieczeństwa Informacji podczas jego nieobecności.  

2. Osoba zastępująca Administratora Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania określone  

    w § 2 niniejszego zarządzenia i składa ABI relację z podejmowanych działań w czasie jego  

    zastępstwa.  

 

§ 4. 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega Administratorowi Danych.  

 

 

§ 5. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

 

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

         STAROSTA  

         (-)  

Zbigniew Ptak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Wydanie zarządzenia w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

i jego zastępcy w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim podyktowane jest 

koniecznością dostosowania regulacji wewnętrznych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).  

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.  

 

 

STAROSTA  

        (-)  

Zbigniew Ptak  

 

 


