ZarzadzenieNr 100/2010
Starosty Slawienskiego
z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczenstwa informacji w Starostwie Powiatowym \v Stawnie
oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym stuzqcym do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z pozn. zm.), art. 36 ust. 1 , 2 1 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn.
zm.), w zwiajzku z rozporzajdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 sierpnia 2005 r. w
sprawie podstawowych wymagafi bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171,
poz. 1433) oraz rozporzajdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29 kwiemia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzajdzenia i
systemy informatyczne sluzajce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024),
zarzajdza si§, co nastejoije
§ 1.

Wprowadzam do stosowania w Starostwie Powiatowym w Slawnie:
1) Polityk? bezpieczenstwa informacji w Starostwie Powiatowym w Slawnie, ktora
stanowi zalajcznikNr 1 do niniejszego Zarzajdzenia,
2) Instrukcje; zarzajdzania systemem informatycznym sluzajcym do przetwarzania danych
osobowych, ktora stanowi Zalajcznik Nr 2 do niniejszego Zarzajdzenia.

§ 2.

Wyznaczam Pania^Ew? Tomella - Czajkowska^ Naczelnika Wydziahi Organizacyjno —
Prawnego na Administratora Bezpieczenstwa Informacji w Starostwie Powiatowym
w Slawnie.

§ 3.

Wyznaczam Pana Michala Jozefowicza, Starszego Informaryka na Administratora
Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Slawnie.

§ 4.

Zobowiajzuje^ pracownikow Starostwa Powiatowego w Slawnie do przestrzegania
postanowien niniejszego zarzajdzenia oraz dokumentow, o ktorych mowa w § 1.

§ 5.

Zobowiajzuje^ kierownikow komorek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Slawnie
do:
1) analizy dotychczas wydanych upowaznien pracownikom oraz ewentualnego wnioskowania
do Administratora Bezpieczenstwa Informacji o ich aktualizacje_, w terminie 30 dni od
dnia wejscia w zycie niniejszego Zarzajdzenia.
2) analizy zbiorow danych osobowych przetwarzanych w podleglej komorce
organizacyjnej, dokonanie w miar? zaistnienia potrzeby ich aktualizacji oraz
przygotowanie w uzgodnieniu z Administratorem Bezpieczenstwa Informacji
wnioskow o rejestracj^ zbiorow, ktore nie zostaly zgloszone do Rejestru Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.

Wykonanie zarz^dzenia powierza si§ Administratorowi Bezpieczenstwa Informacji.

§ 7. Traci moc Zarzadzenie Nr 30/09 Starosty Slawienskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie
wprowadzenia Polityki bezpieczenstwa informacji w Starostwie Powiatowym w
Slawnie oraz Instrukcji zarzajizania systemem informatycznym sluzajcym do
przetwarzania danych osobowych.
§ 8.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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