
                                     ZARZĄDZENIE NR 80/BOIN/2018 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 25.05.2018 r. 

 

 

w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży. 

 

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. 2017r. poz.1875,2232 i Dz.U.2018 r. poz.130),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 95/46WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku)- RODO zarządzam, co 

następuje:  

§  1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta Chełmży politykę ochrony danych stanowiącą 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 

 §  2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Chełmży do zapoznania się  

z Polityką Ochrony Danych obowiązującą w Urzędzie Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Na Administratora Systemu Informatycznego wyznaczam p. Jarosława   

Smyczyńskiego  zatrudnionego  w Urzędzie Miasta Chełmży  na stanowisku ds. 

informatyzacji i komputeryzacji.   

 

 §  4. Administrator Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Chełmży odpowiada za 

ochronę danych w systemach informatycznych oraz za aktualizację, realizację i przestrzeganie 

przepisów zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych.     

       § 5. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do 

bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu  

i ścisłej współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. 

 

      §  6. Przypadki naruszeń zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu lub zaistnienie 

pojedynczego rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w stosunku do ochrony danych 

osobowych i systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Chełmży zgłaszane są 

Administratorowi danych i stanowią podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego  

w stosunku do osób winnych naruszeń.  

 

      §  7. Przed rozpoczęciem pracy w systemie informatycznym lub dopuszczeniem do 

przetwarzaniu danych osobowych każdy pracownik w Urzędzie Miasta Chełmży 

zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz do stosowania zasad  

w nim opisanych. 

 

      §  8. Z dniem 25.05. 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 91/BOIN/2016 Burmistrza Miasta 

Chełmży z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania 

danych osobowych i instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży; 



 

      § 9. Wdrożenie i nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych 

      § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia Nr 80/BOIN/2018 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25.05.2018r.  

w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży  

 

Wdrożenie nowej dokumentacji o ochronie danych osobowych i zapewnienie przestrzegania 

jej zapisów wynika z konieczności stosowania 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), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma 

zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. i od tego dnia polskie przepisy muszą zapewniać 

skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając jego rozwiązań ani nie 

będąc z nim sprzecznymi. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922), przestają z dniem 25 maja 2018 r. 

obowiązywać. W świetle powyższego konieczne stało się opracowanie i wdrożenie nowej 

dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, która odpowiada przepisom  

i standardom ochrony danych osobowych zawartym w Rozporządzeniu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem od 25maja 2018 r. osoba pełniąca funkcję Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych. 

 


