
ZARZADZENIE NR 14 / 2008 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

z dnia 28 marca 2008 roku 
 

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 
Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 

 
            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 36 ust. l i 2 ustawy   z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze 
zm.) oraz § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŜące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wprowadza się do stosowania „Politykę bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu 
Miejskiego w Podkowie Leśnej” określoną w załączniku nr l do Zarządzenia. 
  
 

§ 2 
 

1. Powierza się Annie Lorens obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 
2. Powierza się Waldemarowi Truszkowskiemu obowiązki Administratora Systemu   

Informatycznego. 
 

§ 3 
 

1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu do zapoznania się treścią niniejszego 
Zarządzenia. 

2. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu do zapoznania wszystkich 
podległych pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych z 
zasadami i procedurami „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu 
Miejskiego w Podkowie Leśnej” oraz wdroŜenia ich w kierowanym referacie. 

 
§ 4 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 14 kwietnia 2008 roku. 
 

§ 5 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim                   
w Podkowie Leśnej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych.  
 
 
  
 
 
 

 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 



Załącznik nr 1  
                                         do Zarządzenia Nr 14/2008 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 28 marca 2008 roku 

 
 

 

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 
Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 

 
Postanowienia ogólne i definicje 

 
1. Celem przygotowania i wdroŜenia niniejszego dokumentu jest zapewnienie 

bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie 
Miejskim w Podkowie Leśnej oraz w jego systemie informatycznym.  

2. Bezpieczeństwo danych osobowych rozumiane jest jako stan, w którym niemoŜliwe jest 
udostępnienie danych osobowych osobom nieupowaŜnionym, zabranie tych danych 
przez osoby nieuprawnione, przetwarzanie tych danych z naruszeniem prawa, zmiana, 
utrata, uszkodzenie lub zniszczenie, a takŜe dokonywanie innych sprzecznych z prawem 
operacji na danych. 

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 
 

1) danych osobowych:  oznacza to wszelkie informacje dotyczące 
zidentyfikowanej lub moŜliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą moŜliwą 
do zidentyfikowania jest osoba, której toŜsamość moŜna określić bezpośrednio lub 
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden z 
kilku specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; 

2) zbiorze danych osobowych: oznacza to kaŜdy posiadający strukturę 
zestaw danych o charakterze osobowym, w wersji papierowej, jak równieŜ                  
w elektronicznej; dostępnych według określonych kryteriów (wystarczy jeden 
parametr), niezaleŜnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony (jego części znajdują 
się w róŜnych miejscach), czy teŜ podzielony funkcjonalnie (przetwarzany za pomocą 
programów realizujących róŜne funkcje); 

3) przetwarzaniu danych osobowych: oznacza to jakiekolwiek operacje 
wykonywane na danych osobowych, a w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie,  
i usuwanie; zwłaszcza takie, które wykonuje się w systemach informatycznych; 

4) systemie informatycznym: oznacza to zespół współpracujących ze sobą 
urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji  
i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych; 

5) Administratorze Danych Osobowych (ADO): oznacza to Burmistrza 
Miasta Podkowy Leśnej. 

6) Administratorze Bezpieczeństwa Informacji (ABI): oznacza to osobę 
wyznaczoną przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do sprawowania nadzoru nad 
przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Podkowie 
Leśnej oraz w jego systemie informatycznym. 

7) Administratorze Systemu Informatycznego (ASI): oznacza to osobę 
wyznaczoną przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do sprawowania technicznego 
nadzoru nad systemem informatycznym słuŜącym do przetwarzania danych 
osobowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, 

8) osobie upowaŜnionej do przetwarzania danych osobowych: oznacza 
to osobę, której ADO wydał pisemne upowaŜnienie do przetwarzania danych 
osobowych; 



9) odbiorcy danych: oznacza to kaŜdego, komu udostępnia się dane 
osobowe, z wyłączeniem: 

a) osoby, której dane dotyczą, 
b) osoby, upowaŜnionej do przetwarzania danych, 
c) przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997        

roku, 
d) podmiotu, o którym mowa w art. 31ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, 

organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym 
dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem. 

 
 

Administrator Danych Osobowych 
1. Wyznacza ABI i ASI. 
2. Wydaje upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych; 
3. Decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 

 
 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
1. Nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych; 
2. Przygotowuje zgłoszenia rejestracyjne oraz aktualizacyjne zbiorów danych osobowych; 
3. Prowadzi ewidencję osób upowaŜnionych do przetwarzania danych osobowych; 
4. Prowadzi wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe; 
5. Przygotowuje i aktualizuje Politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcję 

zarządzania systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej; 
6. Interweniuje w sytuacji naruszenia systemu zabezpieczeń danych osobowych. 

 
 

Administrator Systemu Informatycznego  
1. Zarządza systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe; 
2. Rejestruje i przydziela uŜytkownikom uprawnienia dostępu do systemu informatycznego 

na zasadach określonych w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu 
Miejskiego w Podkowie Leśnej; 

3. Odbiera uŜytkownikom uprawnienia dostępu do systemu informatycznego na polecenie 
ABI; 

4. Zapobiega ujawnieniu danych osobowych zapisanych na informatycznych nośnikach 
danych (w tym na nośnikach zamontowanych w urządzeniach stanowiących część 
systemu informatycznego);  

5. Interweniuje w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego; 
6. Rejestruje przypadki naruszeń zabezpieczeń systemu informatycznego, 
7. Kieruje wykonaniem napraw i konserwacją urządzeń naleŜących do systemu 

informatycznego słuŜącego do przetwarzania danych osobowych; 
8. Zarządza oraz nadzoruje likwidację nośników informatycznych, na których zapisane są 

dane osobowe; 
9. Administruje wykonywaniem kopii zapasowych i ich przechowywaniem; 
10. Odpowiada za utrzymanie w naleŜytym stanie urządzeń zapewniających nieprzerwaną 

pracę (w tym brak zakłóceń zasilania komputerów i innych urządzeń naleŜących do 
systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe). 

 
 

Rejestracja zbiorów danych osobowych 
1. ADO prowadzi zbiory danych osobowych określone w wykazie stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Miejskiego. 
2. Za przygotowanie zgłoszeń rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych odpowiednich zbiorów 

danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialny jest 
ABI. 



3. W celu zapewnienia właściwego wypełniania obowiązku rejestracyjnego kierownik 
referatu organizacyjnego zobowiązany jest do dopilnowania, aby ukazujące się przepisy 
prawne i inne akty normatywne docierały do ABI. 

4. Zgłoszeń dokonuje ADO. 
 
 

Udostępnianie danych osobowych 
1. Dane osobowe udostępniane są na pisemny, umotywowany wniosek, chyba Ŝe przepis 

ustawy stanowi inaczej. 
2. Tworzy się ewidencję udostępniania danych osobowych, która powinna zawierać              

w szczególności pola: nazwa odbiorcy, data udostępnienia, zakres udostępnienia. 
3. Ewidencję wymienioną w pkt 2 prowadzi wyznaczony pracownik Referatu Organizacji i 

Spraw Obywatelskich. 
 

 
Załączniki i ich udostępnianie 

1. Załącznikami do niniejszej polityki bezpieczeństwa są: 
1) Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których przetwarzane 

są dane osobowe; 
2) Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów 

zastosowanych do przetwarzania tych danych; 
3) opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól 

informacyjnych; 
4) Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia 

poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych; 
  4.1) Dane w postaci elektronicznej; 
  4.2) Dane w rejestrach papierowych;  
5) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym słuŜącym do 

przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Podkowie 
Leśnej; 

5a) Rejestr zewnętrznych nośników informacji, na których przetwarzane są dane  
osobowe; 
6) Wzór upowaŜnienia do przetwarzania danych osobowych; 
7) Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych; 
8) Ewidencja upowaŜnień do przetwarzania danych osobowych – na bieŜąco 

aktualizowana; 
2. Załączniki nr 1 udostępnia się wyłącznie: 

a) osobom upowaŜnionym do przetwarzania danych osobowych; 
b) osobom zatrudnionym na stanowiskach związanych z ochroną obiektów; 

       c)   osobom, do których obowiązku naleŜy sprzątanie pomieszczeń. 
3. Załączniki nr 5, 5a, 6, 7 i 8 udostępnia się wyłącznie osobom upowaŜnionym do 

przetwarzania danych osobowych. 
4. Załączniki 2, 3 i 4 udostępnia się wyłącznie osobom wyznaczonym przez Burmistrza 

Miasta Podkowy Leśnej do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony 
danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej oraz w jego systemie 
informatycznym. 

5. Osoby, które zostały zapoznane z załącznikami zobowiązane są do zachowania ich treści 
w tajemnicy. 

 
Aktualizacja Polityki bezpieczeństwa 

Treść Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej 
jest aktualizowana w przypadku wprowadzenia lub zmiany środków technicznych lub 
organizacyjnych słuŜących ochronie danych osobowych (zarówno w systemie 
informatycznym jak i danych przetwarzanych poza tym systemem np. w kartotekach 
papierowych). 



 
 

Przepisy karne 
1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, 

albo do których przetwarzania nie jest uprawniony podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności, karze pozbawienia wolności do lat 2. 

2. Kto administrując zbiorem danych przechowuje w zbiorze dane osobowe niezgodne        
z celem utworzenia zbioru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, karze 
pozbawienia wolności do roku. 

3. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych 
udostępnia je lub umoŜliwia dostęp do nich osobom nieupowaŜnionym, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. 

4. Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich 
przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze 
pozbawienia wolności do roku. 

5. Kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

6. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, 
której dane dotyczą o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umoŜliwiających 
korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności, karze pozbawienia wolności do roku. 

  
 
 
 
 

   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

             /-/ 
 Andrzej Kościelny 

 


