
ZARZĄDZENIE NR .^>&/2021 

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia Xł> . maja 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sytuacji naruszenia 
bezpieczeństwa danych osobowych 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 roku, poz.920), zarządzam, co 
następuje:

§1. W Regulaminie postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w 
Starostwie Powiatowym w Łowiczu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 38/2018 
Starosty Łowickiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Łowiczu, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) 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 7) otrzymuje brzmienie:

„7) Organie nadzorczym -  rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych”.



3) §8 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) jeżeli istotność naruszenia danych w systemie informatycznym jest wysoka osoba 
wyznaczona do kontaktu z CSIRT NASK powinna niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin 
od momentu wykrycia zawiadomić CSIRT NASK, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeń, 
który jest dostępny na stronie www.incydent.cert.pl oraz wysłanie go do CSIRT NASK pocztą 
elektroniczną na adres incydent@csirt.gov.pl; dalsza korespondencja z CSIRT NASK w 
sprawie tego naruszenia odbywa się za pomocą szyfrowanej poczty elektronicznej”.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ... maja 2021 r.
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