
ZARZĄDZENIE NR 13/2015 
STAROSTY WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa danych osobowych 
przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.) i rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
1 organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadza się dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych 
przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, na którą składają się: 
1) Polityka Bezpieczeństwa Informacji, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, 
2) Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zarządzania. 
2. Szczegółowy tryb przetwarzania danych osobowych w Wydziale Komunikacji, Dróg 

i Transportu Starostwa Powiatowego we Wrześni określają: 
1) Instrukcja Zarządzania Systemem „Pojazd i Kierowca" (PiK) służącym do 

przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni, 
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzania, 

2) Instrukcja Bezpieczeństwa Systemów „Pojazd i Kierowca" w urzędach, 
opracowana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. 

3. Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych obowiązuje wszystkich 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, 
a także osób odbywających staże oraz praktyki zawodowe w Starostwie 
Powiatowym we Wrześni. 

4. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dokumentami wewnętrznymi i nie podlegają 
publikacji. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji 
oraz Administratorowi Systemów Informatycznych. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 5/2008 Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. 
w sprawie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzanie danych osobowych w Starostwie 



Powiatowym we Wrześni, zmienione Zarządzeniem nr 15/2010 Starosty Wrzesińsldeg 
z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Września, dnia [•[••••• 

Radca fraymy 


