
ZARZĄDZENIE NR 1^/2021  

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia maja 2021 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.l i 2 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 2020 r., poz.920), zarządzam, co 
następuje:

§1. W Polityce Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu 
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:

1 ) § 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„ 4) Administratorze Danych -  o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, należy przez 
to rozumieć:

a) Starostę Łowickiego -  w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego,
b) Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  

w sprawach nałożonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 
Dz. U. z 2021 roku, poz. 573),

c) Powiatowego Rzecznika Konsumentów -  w sprawach nałożonych przepisami 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. 
U. z 2021 roku, poz. 275),

d) Starostwo Powiatowe w Łowiczu -  w sprawach pozostałych, 

dalej zwanych „Administratorem”;

2) §1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) Inspektorze Ochrony Danych (lub „IOD”) -  rozumie się przez to osobę, wyznaczoną 
przez Administratora oddzielnym zarządzeniem, która jest odpowiedzialna za monitorowanie
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przestrzegania Rozporządzenia oraz unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych, dalej zwaną „Inspektorem”;

3) §1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:

„13) Organie nadzorczym - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych”;

4) W §1 dodaje się pkt 23) w brzmieniu:

„23) Powierzenie przetwarzania danych osobowych -  rozumie się przez to zlecenie 
wykonania czynności przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający na rzecz 
Administratora na podstawie stosownego postanowienia w umowie, zapewniającego warunki 
bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia lub na podstawie 
pisemnej odrębnej umowy przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art.28 ust.3 
Rozporządzenia”;

5) W §1 dodaje się pkt 24) w brzmieniu:

„24) Podmiot przetwarzający -  rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ 
publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu 
Administratora”;

6) W §1 dodaje się pkt 25) w brzmieniu:

„25) Ryzyko -  rozumie się przez to kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
niepożądanego i jego konsekwencji” ;

7) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 
odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem i aby móc to wykazać, uwzględniając charakter, 
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Środki, o których mowa, są w miarę 
potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane”;

8) §6 ust. 1 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„8) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych”;

9) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Administrator wspiera Inspektora w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu 
zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji 
przetwarzania oraz zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej”;

10) §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Administrator odrębnym zarządzeniem wyznacza Inspektora Ochrony Danych, 
wymieniając z imienia i nazwiska osobę pełniącą tę funkcję”;
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11) §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Klasyfikacja została wprowadzona w celu uporządkowania w Starostwie postępowania 
z informacją, która zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742, zpóźn. zm.), dalej zwaną "ustawą o ochronie informacji 
niejawnych”, stanowi informacje jawne. Informacje te są głównym zasobem informacyjnym 
Starostwa, w związku z czym został uregulowany sposób postępowania z informacjami, w 
szczególności tymi, których ujawnienie może narazić Starostwo na szkodę”;

12) §13 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) administratorze danych osobowych, jego siedzibie oraz danych kontaktowych”;

13) §13 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) okresie, przez który jej dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, 
kryteria ustalania tego okresu”;

14) W §13 ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

„11) informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu”;

1 5) Załącznik nr 3 „ Wzór klauzuli informacyjnej dla zbioru danych „Monitoring wizyjny ” 
do Polityki otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia;

16) §14 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) przedmiot i czas trwania przetwarzania”.

1 7) Załącznik nr 4 Umowa powierzenia do Polityki otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 4 do zarządzenia;

1 8) Załącznik nr 5 Ewidencja umów powierzenia do Polityki otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku nr 4 do zarządzenia;

19) W § 15 skreśla się ust.4;

20) Załącznik nr 6 Rejestr zbiorów danych osobowych do Polityki otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku nr 6 do zarządzenia;

21) Załącznik nr 8 Wykaz zbiorów danych wraz z zastosowanymi programami do Polityki 
otrzymuje nr 7;

22) Załącznik nr 9 Wykaz przepływów danych między systemami do Polityki otrzymuje nr 8;

23) Załącznik nr 10 Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych do Polityki otrzymuje 
nr 9;
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24) Załącznik nr 11 Wniosek o nadanie uprawnień do Polityki otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku nr 10 do zarządzenia;

25) Załącznik nr 12 Wniosek o odebranie uprawnień do Polityki otrzymuje brzmienie jak w 
załączniku nr 11 do zarządzenia;

26) Załącznik nr 13 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych do Polityki otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 12 do zarządzenia;

27) Załącznik nr 14 Oświadczenie do Polityki otrzymuje nr 13;

28) Załącznik nr 15 Oświadczenie do Polityki otrzymuje nr 14;

29) §22 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpowiedzialność służbową za przetwarzanie danych osobowych tylko przez osoby, które 
przeszły szkolenie i są upoważnione przez Administratora danych osobowych, ponosi 
kierownik. Termin szkolenia pracownika kierownik ustala drogą ustną lub mailową z 
Inspektorem”;

30) Załącznik nr 16 Ewidencja osób upoważnionych do Polityki otrzymuje nr 15;

31) Załącznik nr 17 Wykaz programów zastosowanych do przetwarzania danych 
osobowych do Polityki otrzymuje nr 16;

32) Załącznik nr 18 Wykaz obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe do 
Polityki otrzymuje nr 17;

§2. W Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Starostwie Powiatowym 
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:

1) Załącznik nr 11 Wniosek o nadanie uprawnień do Polityki otrzymuje nr 10;

2) Załącznik nr 12 Wniosek o odebranie uprawnień do Polityki otrzymuje nr 11.

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

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem . .^ > . ... maja 2021 r.
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