ZARZI\DZENIE NR 15/2 015
WajTA GMINY NOWE MIASTO

z dnia 06 maja 2015 roku

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania
osobowych w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto.

•

ochrony danych

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku a ochronie danych
oso bowych (Oz. U 2014, poz. 1182 z poin. zm.) oraz w zwiClZku z § 3 rozporz<ldzenia
Ministra Spraw Wewn c:trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawi e
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w technicznych
i organ izacyjnych jakim powinny odpowiadat urz'ldzenia i systemy informatyczne
sluzqce do przetwarzan ia danych osobowych (Dz. U 200 4 nr 100, poz.l024) zarzqd za s i~,
co n ast~puje;
§1

Wprowadza s i ~ dokumentacj~ ochrony danych osobowych w celu s tosowa nia
i przestrzegania zasad posr~powania w procesach przetwarzania danych osobowych,
oraz oCh rony interes6w os6b fizycznych, ktorych dane s'l lub bc:d<t przetwarzane
w zbiorach danych w Urz~dzie Gminy Nowe Miasto.

§2
W sklad dokumentacji wc hod z'l:
1) Polityka bezpieczenstvva przetvvarzania danych osobowych w UrzE;:dzie Gmin y
Nowe Miasm sta nowiClca zal<lcznik NT 1 do niniejszego zarzCldzenia;
2) Instrukcja zarz<tdzania system em infor matycznym slu iqcym do przetwarzania
danych osobowych w Urzc:dzie Gminy Nowe Miasto stanow i'lca za14cznik
Nr 2 do niniej sz ego zarz4dzenia.
§3
1. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Sekreta rzowi Gminy, Kierownikom Referatow
Urzc:du Gminy ora z pracownikom zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
2. Zobowi<lzuj~ Sekretarza Gminy i Kierownik6w Referat6w do zapoznania podleglych
im pracownik6w z dokumentacj'l dotyczqcq ochrony danych os obo wych w Urz~dz ie
Gminy Nowe Mia sto okresloni.l w §2.
3. Nadz6r nad wykonaniem za rz'ldzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeristwa
lnformacji .
§4

Traci moe Za rzqdzeni e Nr 13/20 13 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 marca 2013 ok u.

§s
Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dni em podpisan.ia.

WOJT
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