ZARZĄDZENIE Nr pC\2021
Starosty Łowickiego
z dnia ^&..OS‘2021 r.

w

sprawie

powołania

Administratora

Systemu

Informatycznego

w

Starostwie

Powiatowym w Łowiczu

Na podstawie art.24 ust.l, art. 37 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się, co
następuje:
§1. Wyznaczam Pana Andrzeja Zabosta na Administratora Systemu Informatycznego w
Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

§2. Zakres czynności Administratora Systemu Informatycznego stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Łowickiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie
powołania Administratora Systemu Informatycznego w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROST

Załącznik do Zarządzenia Nr

hl\tolK

Starosty Łowickiego

Administrator Systemu Informatycznego jest zobowiązany do:
1. nadzorowania stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających
ochronę danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym;
2. bieżącego utrzymania systemów informatycznych służących do przetwarzania danych
osobowych i ich funkcjonowania, zapewniającego ich poufność, integralność i
dostępność, m.in. poprzez właściwą aktualizację tych systemów;
3. zarządzania systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłania danych za
pośrednictwem urządzeń teletransmisji w sposób zapewniający bezpieczeństwo
wymiany danych;
4. nadzorowania funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w
systemie informatycznym oraz kontroli dostępu do danych osobowych;
5. wykonywania kopii bezpieczeństwa elektronicznych zbiorów danych osobowych;
6. okresowego sprawdzania kopii bezpieczeństwa pod kątem ich dalszej przydatności do
odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego;
7. prowadzenia depozytu kopii bezpieczeństwa i logów danych;
8. przydzielania użytkownikom indywidualnych identyfikatorów i haseł do systemu
informatycznego oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji uprawnień, a także
usuwania kont użytkowników;
9. okresowego zmieniania haseł dostępu użytkowników do systemu informatycznego w
przypadkach, gdy system informatyczny nie wymusza okresowej zmiany haseł
użytkowników;
10. prowadzenia bieżącej ewidencji wszystkich użytkowników systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych osobowych;
11. osobistego

wykonywania

lub

sprawowania

nadzoru

na

wykonaniem

napraw,

konserwacji oraz likwidacji urządzeń, dysków lub innych elektronicznych nośników
informacji, zawierających dane osobowe;
12. uczestniczenia w procesie zakupów aplikacji oraz oprogramowania zatwierdzonego do
włączenia do sytemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych;
13. zapewnienia

legalności

oprogramowania

wykorzystywanego

w

systemie

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz zarządza
licencjami do odpowiednich elementów systemu informatycznego;
14. zapewnienia właściwej konfiguracji systemów zarządzania hasłami;
15. bieżącej

inwentaryzacji

przepływów

danych

osobowych

pomiędzy

systemami

służącymi do przetwarzania danych osobowych;
16. prowadzenie,

przy

współpracy

z

Inspektorem

Ochrony

Danych

Osobowych,

postępowania wyjaśniającego w sytuacji wystąpienia naruszenia ochrony danych
osobowych.
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