
ZARZĄDZENIE NR ..4^/2018

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia . firt. maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Łowickiego z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie Regulaminu monitoringu korzystania z komputerów służbowych 

w' Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995). zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie monitoringu korzystania z komputerów służbowych w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2017 Starosty Łowickiego 
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu monitoringu korzystania z komputerów służbowych 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, wprowadzam następujące zmiany:

1 ) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Celem wdrożenia Regulaminu jest zachowanie równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem 
pracownika do ochrony jego prywatności, a prawem do ochrony bezpieczeństwa Starostwa, tajemnicy 
służbowej i mienia Starostwa, zawartych we wdrożonej Polityce Ochrony Danych Osobowych 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, a w szczególności:

1) zachowanie jakości i zgodności z procedurami obowiązującymi w Starostwie:

2) zabezpieczenie uzasadnionych interesów Starostwa;

3) ochrona bezpieczeństwa Starostwa;

4) zabezpieczenie danych oraz mienia Starostwa.”

2) §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,.3. Wszelkie dane uzyskane w wyniku monitoringu będą przechowywane w bazie danych na serwerze 
Starostwa przez Administratora Systemów Informatycznych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 1 19, s. 1).”

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi Ochrony Danych 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
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