ZARZĄDZENIE NR 117/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446), art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 ze zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Powołuję Pana Witolda Rucińskiego – Inspektora, do pełnienia funkcji Administratora
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
2. W zakresie czynności wynikających z pełnienia powierzonej funkcji i realizacji zadań związanych z
ochroną danych osobowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Burmistrzowi
Miasta i Gminy Pleszew.
3. W przypadku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji zastępuje go Pani Violetta
Krakowiak – Karwowska.
§ 2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych w komórkach organizacyjnych Urzędu 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 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami), 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 przez administratora danych, 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135
ze zmianami),
3) wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
5) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,
6) nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych.
§ 3. Niniejsze zarządzenie stanowi upoważnienie do podejmowania przez Administratora Bezpieczeństwa
Informacji wszelkich czynności dla realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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