
Załączniki do zarządzenia tylko do użytku wewnętrznego 

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/SOB/2022 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 20 czerwca2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz 

polityki zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Chełmży 

 

Na podstawie art. 24 ust. 2  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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE 

L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO oraz § 20 rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U.  

z 2017 poz. 2247 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:   

 

§ 1. Wprowadzam do stosowania: 

1) Politykę bezpieczeństwa informacji i ochrony danych w Urzędzie Miasta Chełmży 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) Politykę zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Chełmży 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

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

z politykami, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia oraz ich stosowania. 

2. Zobowiązuję - Sekretarza Miasta do przekazania do wiadomości pracownikom Urzędu 

Miasta niniejszego zarządzenia za podpisem. 

 

§ 3. 1. Wdrożenie i nadzór nad realizacją postanowień Polityki bezpieczeństwa informacji  

i  ochrony danych w Urzędzie Miasta Chełmży powierzam Inspektorowi Ochrony Danych 

Osobowych. 

2. Wdrożenie i nadzór nad realizacją postanowień Polityki zarządzania systemem 

informatycznym w Urzędzie Miasta Chełmży powierzam osobie zatrudnionej na stanowisku 

Informatyka – Urzędu Miasta Chełmży 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr /2018  Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2018 r.   

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Chełmży.  

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia Nr 94/SOB/2022 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 czerwca 2022r.  

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz 

polityki zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miasta Chełmży 

 

Uaktualnianie i wdrożenie dokumentacji o ochronie danych osobowych, 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”. 

Zgodnie z art. 24 pkt 1 rozporządzenia uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom 

i uaktualniane. W Urzędzie Miasta polityka ochrony danych osobowych została przyjęta 

zarządzeniem nr 80/BOIN/2018 Burmistrza  Miasta z dnia 2.05.2018 r. W §11 pkt.2 niniejszej 

polityki między innymi zapisano, że polityka podlega przeglądowi minimum raz na trzy lata  

i w przypadku istotnych zmian dokonywana jest jej aktualizacja. W czasie Audytu 

wewnętrznego w zakresie ochrony danych osobowych przeprowadzonego w 2021 r. ustalono, 

że w polityce zawarto elementy formalno-prawne ochrony danych osobowych wynikające  

z rozporządzenia oraz przepisów szczególnych. Natomiast brakuje  opisu ogólnych środków 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto nie uwzględniono  

w podstawach prawnych we wprowadzeniu do polityki: Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247).  

W rekomendacji przedstawiono wnioski z których jednoznacznie wynika, że należy dokonać 

rozdziału polityki ochrony danych na część formalno – prawną stanowiącą - politykę 

bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz zarządzania system informatycznym -

stanowiącą politykę zarządzania systemem informatycznym . 

 


