
Zarządzenie Nr 8b/2019 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

z dnia 11 lutego 2019 roku 
sprawie: powołania funkcji Administratora Systemów Informatycznych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Na podstawie art. 24 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w oparciu o Politykę 
Bezpieczeństwa Infonnacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu wprowadzoną Zarządzeniem Nr 8/20119 z dnia 11 lutego 2019 roku 
Dyrektora PCPR w Łowiczu oraz § 15 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr 761/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 maja 2018 r. 
zarządzam, co następuje: 

Powołuję funkcję Administratora Systemów Informatycznych 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i w/w funkcję powierzam 
Panu Sławomirowi Urbańskiemu, Akt powołania stanowi załącznik do 
Zarządzenia. 

Uchyla się Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia 
Administratora System Informatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu. 

§1 

§ 2 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Sławomirowi Urbańskiemu. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 10 
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

z dn. 11.02.2019 r. 

Łowicz, dn. 11.02.2019 r. 

POWOŁANIE 
funkcji Administratora Systemów Informatycznych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

Na podstawie wprowadzonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji 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, zwane dalej RODO, powołuję Pawą/Pana: 

Tym samym powierzam Pani/Panu zadania związane z utrzymaniem ciągłości działania 
oraz bezpieczeństwa w infrastrukturze informatycznej. Jest Pani/Pan także zobowiązany do 
inwentaryzowania oraz okresowego sprawdzenia stanu urządzeń oraz sprzętu pozwalającego 
na obsługę czynności przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. 

Informuję Pawą/Pana, iż w ramach powierzonych obowiązków jest Pani/Pan uprawniona do: 

1. Wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia infrastruktury 
informatycznej. 

2. Odbierania wyjaśnień od osób przetwarzających dane osobowe. 

3. Dokumentowania ustaleń i dokonywania innych czynności niezbędnych do wykonania 
zadań wynikających niniejszego upoważnienia. 

Niniejszym zobowiązuję się do zachowania poufności, nieujawniania osobom 
nieupoważnionym i zachowania w tajemnicy wszelkich danych, z którymi mam styczność 
podczas wykonywania powierzonych mi zadań, a dane te nie są danymi publicznymi. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz wszelkimi 
regulacjami i proceduramuJego zakresu, wprowadzonymi przez Administratora Danych. 

Sławomir Urbański 

Imię i nazwisko 
na funkcję Administratora Systemów Informatycznych 

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMTYCZNYCH 




