
Zarządzenie nr 0050.196.2018 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 07.12.2018 roku 

 

w sprawie: ochrony danych osobowych oraz dokumentacji bezpieczeństwa informacji  

w Urzędzie Miasta Kościerzyna 

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) oraz na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zarządzam co następuje: 

 

§1 

1. W celu ustalenia zasad postępowania w procesach przetwarzania danych osobowych, których 

dane są lub mogą być przetwarzane w Urzędzie Miasta Kościerzyna, wprowadzam jako 

obowiązującą dokumentację bezpieczeństwa informacji. 

2. Każda osoba, mająca dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest zobowiązana 

do zapoznania się z dokumentacją bezpieczeństwa informacji. 

 

§2 

W zakres dokumentacji bezpieczeństwa informacji wchodzą w szczególności: 

1) „Polityka bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kościerzyna” - stanowiąca załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia; 

2) „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” 

- stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia; 

3) „Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych” - stanowiąca załącznik 

nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§3 

1. Czynię Sekretarza Miasta odpowiedzialnym za: 

a) nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w Polityce wymienionej w §2 pkt 1, 

b) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych  

z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Wyznaczam pana Michała Koczorowskiego - inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta 

Kościerzyna na Administratora Systemów Informatycznych (ASI). 

3. Czynię ASI odpowiedzialnym za nadzór i przestrzeganie zasad określonych w Instrukcjach 

wymienionych w §2 pkt 2. 

 

§4 

1. Wyznaczam pana Tomasza Moskal - Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta 

Kościerzyna na Lokalnego Administratora Ról (LAR) w Systemie Rejestrów Państwowych. 

2. Wyznaczam pana Michała Koczorowskiego - Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu 

Miasta Kościerzyna oraz pana Tomasza Moskal - Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym 



Urzędu Miasta Kościerzyna na Lokalnych Administratorów Systemu (LAS) w Systemie Rejestrów 

Państwowych. 

 

§5 

Traci moc zarządzenie nr 0050.3.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 8 stycznia 2016 roku w 
sprawie ochrony danych osobowych oraz dokumentacji bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta 

Kościerzyna. 
 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

Michał Majewski 

 


