
ZARZĄDZENIE NR .2^ . 72018

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz 

Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UF.) 
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. UF L 119/1) oraz art. 4b, 50 ust. 2 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r„ poz. 995; zm. poz. 1000. 1349). zarządzam, 
co następuje:

§1. W „Polityce Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu1', 
stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2018 Starosty Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym 
w Łowiczu oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym 
w Łowiczu, wprowadzam następujące zmiany:

- załącznik nr 3 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu pn. „Klauzula informacyjna dla zbioru danych „Monitoring wizyjny" 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. W „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym 
w Łowiczu", stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2018 Starosty Łowickiego z dnia 23 
maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu, wprowadzam następujące zmiany:

- $21 ust. 6 otrzymuje nastające brzmienie:

„6. Kopie bezpieczeństwa należy przechowywać w miejscu innym niż to, w którym 
eksploatowane zbiory przechowywane są na bieżąco (co najmniej w innej strefie pożarowej)."

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

§4. Do stosowania postanowień zawartych w przedmiotowym Zarządzeniu zobowiązani 
są wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem lipca 2018 r.



Załącznik ^
do Zarządzenia Nr .....  *
Starosty Łowickiego z dnia <*. 9  . .. lipca 2018 r. 
zmieniającego Zarządzenie Nr 37/2018 
Starosty I owickiego z dnia 23 maja 2018 r.

Załącznik nr 3
do Polityki Ochron) Danych Osobowych 
u Starostwie Powiatowym w Łowiczu 
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 37/2018 
Starosty Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochron) Danych 
Osobowych w Starostw ie Pow iatowym w Łow iczu oraz 
Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym 
w Starostw ie Pow iatowym w Łowiczu

Klauzula informacyjna dla zbioru danych „Monitoring wizyjny”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 I 19, s. 1) -  dalej również „Rozporządzenie":

1 ) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowicza z siedzibą 
przy ul. Stanisławskiego 30. 99-400 Łowicz;

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 46 837 56 03. 
adres mail: martyna.boguckau^powiallowicki.pl:

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia powiatu, zgodnie z art. 4b i 50 ust. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.995, 
z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. I lit c Rozporządzenia;

4) dane z nagrania mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

5 ) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;

6) Państwa dane będą przechowywane przez 30 dni od daty nagrania:

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 
ogran i czen ia p r zet warza n i a;

8) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 
przepisy Rozporządzenia.

STAROSTA V1CKI
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