
                                     ZARZĄDZENIE NR 77/BOIN/2020 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 01.06.2020 r. 

 

 

w sprawie: aktualizacji polityki ochrony danych osobowych Urzędu Miasta Chełmży. 

 

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

(Dz.U. 2020 r. poz.713),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,art.31ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości   

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam następujące załączniki do polityki ochrony danych Urzędu Miasta 

Chełmży:  

1) Politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem  

i zwalczaniem przestępczości w Straży Miejskiej w Chełmży 

2) Politykę ochrony danych osobowych w Straży Miejskiej w Chełmży 

3) Politykę zarządzania systemem Informatycznym Straży Miejskiej w Chełmży 

 
 § 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Straży Miejskiej do zapoznania się  

z  aktualną polityką ochrony danych. 

 

§ 3.Na Administratora Systemu Informatycznego w Straży Miejskiej wyznaczam  

p. Pawła Zdrojewskiego zatrudnionego w Urzędzie Miasta Chełmży na stanowisku ds. 

informatyzacji i komputeryzacji.   

 

§  4. Administrator Systemu Informatycznego w Straży Miejskiej odpowiada za ochronę 

danych w systemach informatycznych oraz za aktualizację, realizację i przestrzeganie 

przepisów zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych. 

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia Nr 77/BOIN/2020 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 01.06.2020r.  

w sprawie ustalenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełmży  

 

Wdrożenie dokumentacji o ochronie danych osobowych w Straży Miejskiej, 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” oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 

r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości. 

Na podstawie art.10a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art.1 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku   

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Komendant Straży. Zgodnie z art.31 ust. 4 

tej samej ustawy administrator jest zobligowany do opracowania i wdrożenia polityk 

bezpieczeństwa. W urzędzie Miasta polityka ochrony danych osobowych  została przyjęta 

zarządzeniem Burmistrza. Komendant Straży Miejskiej nie ma podstawy prawnej do 

przyjęcia własnej dokumentacji zarządzeniem ponieważ nie jest uprawniony do wydawania 

zarządzeń w ramach urzędu. Tymczasem na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r.  

o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości komendant straży ma sam stanowić o celu i sposobie przetwarzania danych 

osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Po  

opracowaniu i zatwierdzeniu polityk ochrony danych Komendant Straży wystąpił do 

Burmistrza z wnioskiem o dołączenie opracowanych polityk w formie załączników do 

polityki ochrony danych osobowych Urzędu Miasta. 


