
ZARZĄDZENIE NR 10/2016 

 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie  

                    Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim  

 

 

Na podstawie 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.) oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) w związku z §3 ust. 3 oraz §4 

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. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024), uchwala się:  

 

§ 1. 

 

1. Wprowadza się załącznik nr 1 – „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych  

      osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”.  

2. Wprowadza się załącznik nr 2 – „Instrukcję określającą sposób zarządzania systemami  

      informatycznymi, służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie  

      Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim”.  

3. Wprowadza się załącznik nr 3 – „Instrukcję alarmową w sytuacjach naruszenia ochrony  

     danych osobowych w systemach informatycznych w Starostwie Powiatowym w Nowym  

     Dworze Gdańskim”.  

4. Wprowadza się załącznik nr 4 – „Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem  

      informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Pojazd i Kierowca  

      w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

§ 2. 

Uchyla się Zarządzenie Starosty Nowodworskiego Nr 12/2011 z dnia 28 marca 2011 r.  

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego  

w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

 

 

 



§ 4. 

Treść załączników do niniejszego zarządzenia nie podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

 

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.  

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.  

 

 

 

    Starosta  

        (-)  

Zbigniew Ptak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


