
W 6 J T GMINV 
Z A K R Z E W O 

woj. kujawsko-pomorskle 

ZARZ^DZENIE Nr 46/2015 
WOJTA GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie powolania Administratora Bezpieczenstwa Informacji 
w Urzedzie Gminy w Zakrzewie. 

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U . z 2014 r. poz. 1182, poz. 1162) oraz art. art. 33 ust. 
1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U . z 2013 
r., poz. 594 z pozn. zm.1), 

Wojt Gminy Zakrzewo 
zarzadza, co nastepuje: 

§ 1. 1. Powohije si? Pania^ Marzene Kotas zatrudnion^ na stanowisku 
kierownika Urzedu Stanu Cywilnego na Administratora Bezpieczenstwa 
Informacji w Urzedzie Gminy w Zakrzewie. 
2. Administrator Bezpieczenstwa Informacji podlega bezposrednio Wojtowi 
Gminy Zakrzewo. 

§ 2. Do zadah Administratora Bezpieczenstwa Informacji nalezy 
w szczegolnosci: 
1) zapewnianie przestrzegania przepisow o ochronie danych osobowych, 
w szczegolnosci przez: 

^ a) sprawdzanie zgodnosci 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 ktorej mowa 
w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej okreslonych, 

c) zapewnianie zapoznania osob upowaznionych do przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

2) prowadzenie rejestru zbiorow danych przetwarzanych przez administratora 
danych, z wyjatidem zbiorow, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1, zawieraj^cego 
nazwe zbioru oraz informacje, o ktorych mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, 
z 2014 r., poz. 379, poz. 1072. 



§ 3. 1. W celu wykonywania zadah, o ktorych mowa w § 2, Administrator 
Bezpieczenstwa Informacji ma prawo: 

1) zadac zlozenia ustnych lub pisemnych wyjasnieh od osob objetych 
sprawdzeniem, 

2) przeprowadzania ogledzin miejsc przetwarzania danych osobowych, 
a takze uzyskiwania dostepu do urzadzeh, nosnikow oraz systemow 
informatycznych sluzqcych do przetwarzania danych osobowych, 

3) analizowania dokumentow dotycz^cych przetwarzania danych 
osobowych. 

2. Administrator Bezpieczenstwa Informacji ma prawo dokumentowac 
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, poprzez utrwalenie danych z systemu 
informatycznego shizacego do przetwarzania danych osobowych na 
informatycznym nosniku danych lub dokonanie wydruku tych danych oraz 
poprzez sporz^dzenie: 

1) notatki z czynnosci, 
2) protokolu odebrania ustnych wyjasnieh, 
3) protokolu ogledzin, 
4) kopii otrzymanego dokumentu, 
5) kopii obrazu wyswietlonego na ekranie urzadzenia stanowi^cego czesc 

systemu informatycznego shizacego do przetwarzania danych 
osobowych, 

6) kopii zapisow rejestrow systemu informatycznego shizacego do 
przetwarzania danych osobowych lub zapisow konfiguracji technicznych 
srodkow zabezpieczeh tego systemu. 

3. Administrator Bezpieczenstwa Informacji ma prawo pouczac lub instruowac 
osoby nieprzestrzegajqce zasad okreslonych w dokumentacji przetwarzania 
danych osobowych o prawidlowym sposobie ich realizacji. 

§ 3. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


