ZARZĄDZENIE NR .5../2018
STAROSTY ŁOWICKIEGO
/. dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji zapewniającej ochronę przetwarzania danych
osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu wraz z opisem środków technicznych
i organizacyjnych stosowanych w jednostce
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z. 2016 r. 922), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /. 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 (Dz. U. 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. U. z 2017 r. poz. 1868),
zarządzam, co następuje:
§1. W „Polityce Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Łowiczu", stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2016 Starosty Łowickiego z dnia
21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zapewniającej ochronę przetwarzania
danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu wraz z opisem środków technicznych
i organizacyjnych stosowanych w jednostce, wprowadzam następujące zmiany:
1) w §1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Administratorze danych, o ile odrębne przepisy nic stanowią inaczej, rozumie się przez lo:
a) Starostę Łowickiego - w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego.
b) Starostwo Powiatowe w Łowiczu - w sprawach pozostałych,
dalej zwanych „Administratorem";".
2) w §29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
I. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych stanowi wewnętrzną regulację Administratora
i obowiązuje wszystkich pracował ikó w i współpracowników Starostwa.";
3) załącznik nr I do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu pn. „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych" otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.
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Załącznik
do Zarządzenia N r .
Starosty Łowickiego z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniającego Zarządzenie Nr I 7 2016
Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r.
Wzór - możliwa modyfikacja
Załącznik nr 1
do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania
danych osobowych w Starostwie Powiatowym
w Łowiczu wprowadzonej
Zarządzeniem Nr 17/2016
Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
pomiędzy:

zawarta w Łowiczu dnia

Starostwem Powiatowym w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,

reprezentowanym przez Starostę Łowickiego.
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”
oraz
(dane podmiotu który umowę zawiera, tr szczególności: Jirma spółki, siedziba, adres, oznaczenie sejdu
rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest
wpisana do rejestru: NIP, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - ort 206 lub i 77 ksh.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą imię nazwisko adres zamieszkania osoby
fizyczne, PESEL, firma pod jaką działalność jest prowadzona oraz adres głównego miejsca wykonywania
działalności ).
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem Przetwarzającym”
reprezentowanym przez:

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
§1.1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 „Ustawą") dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Administrator oświadcza, że Administratorem danych, które powierza Podmiotowi
Przetwarzającemu do przetwarzania jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, przy ul. Stanisławskiego 30;
99-400 Łowicz.
3. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych
w zakresie określonym w niniejszej umowie.
Zakres i cel przetwarzania danych
§2.1. Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące
dane osobowe:
1) imiona, nazwisko;

2) adres zamieszkania lub zameldowania;
4) numer telefonu*
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będq przetwarzane przez Podmiot
Przetwarzający wyłącznie w celu*
............................................................................................................................................................. w sposób
zgodny z treścią umowy i jedynie przez czas jej trwania.
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
§3.1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których
mowa w szczególności w art. 36 - 39 a Ustawy.
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem 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 informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024):
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy,
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszą Umową, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią
prawa osób, których dane dotyczą.
4. Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Administratora.
5. Administrator upoważniony jest do kontroli Podmiotu Przetwarzającego w zakresie ochrony
danych, wynikającym z realizacji niniejszej umowy, po uprzednim zgłoszeniu terminu kontroli.
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
§4. Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupoważnionym.
Czas obowiązywania umowy
§5.1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/ określony do dnia** .
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem............... okresu
wypowiedzenia***.
3. Administrator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdy Podmiot
Przetwarzający:
I) wykorzystuje dane osobowe w sposób niezgodny z umową, na co Administrator zwróci
Podmiotowi Przetwarzającemu uwagę na piśmie, a Podmiot Przetwarzający w wyznaczonym przez
Administratora terminie nie usunie wskazanych naruszeń;
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2) nic zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, na co Administrator zwróci
Podmiotowi Przetwarzającemu uwagę na piśmie, a Podmiot Przetwarzający w wyznaczonym przez
Administratora terminie nie usunie wskazanych naruszeń;
Zasady zachowania poufności
§6.1. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne").
2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Administratora innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika zobowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych
do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§7. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu.
§8.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy z ustawy o.d.o.
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. D.z IJ. z 2014 r. poz. 121 z. późn. zm.)
§9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Administrator

Podmiot Przetwarzający*

* należy uzupełnić odpowiednio, w zależności od tego jakie dane zostaną powierzenie i jaki jest cel
powierzenia przetwarzania danych.
** wpisujemy datę obowiązywania umowy
*** dotyczy? umowy na czas nieokreślony
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