ZARZĄDZENIE NR ./&./2018
STA R O SIT I X )W IC KI EGO
z dnia .«¿stycznia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
Na podstawie arl. 36 ust. 2 ustawy / dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. 922), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (l)z. IJ. z 2004 r. Nr 100. poz. 1024) oraz art. 35 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1868),
zarządzam, co następuje:

§1. W „Regulaminie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”
stanow iącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie

wprowadzenia

Regulaminu ochrony danych

osobowych

w Starostwie

Powiatowym

w Łowiczu. §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.

Upoważnienie

wraz

z

oświadczeniem

jest

przygotowywane

w

dwóch

egzemplarzach,

a w przy padku osób pozostających z Administratorem w stosunku pracy- w trzech egzemplarzach.
Osoba upoważniona po zapoznaniu się z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych i odbytym
szkoleniu, o którym mowa w ust. 10. potwierdza znajomość przepisów w tym zakresie, składając
podpis na oświadczeniu.
Podpisane przez Administratora upoważnienie AB1 przekazuje:
1) upoważnionemu pracowników i -jeden egzemplarz:
2)

ad acta - drugi egzemplarz;

3)

pracow nikow i ds. kadr celem w łączenia w akta osobowe osoby upoważnionej - trzeci egzemplarz.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 5 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
natomiast wzór ośw iadczenia stanowi załącznik nr 6 Oświadczenie do polityki bezpieczeństwa.”
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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