Zarzadzenie Nr OZ. 0050.100.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie powołania

Administratora

Bezpieczeństwa

Infonnacii

(ABn w Urzedzie

Miejskim w Kole

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. .0z. U. z 2013 r. poz. 594,1318 oraz z 2014 r. poz. 379,1072) oraz art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r.

o ochronie

danych osobowych

(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,1662)

zarządzam, co następuje:

Powołuję

z dniem

25 maja 2015

r. Panią

Bogusławę

Szczecińską

jako Administratora

Bezoieczeństwa Informacji (ABI).

§2

1. Do kompetencji Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
1) Okreslenie zasad ocnrony oanycn OSODO-'.~.''':..
2) Wnioskowanie
o ukaranie osób winnych naruszenia orzecisów
zasad
dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:
l") Nadzór nad wdrożeniem
stosownych środków orzanizacvinvch i technicznych
7.' celu ochrony przetwarzanych
danych osobowych.
')\ Nadawanie. zmienianie oraz cofanie uorawnień do przetwarzania danych
osobowych.
3) Nadzór
nad
zapewmemem
przez
właścicieli
zasobów,
dostosowania
funkcjonalności
systemów przetwarzających
dane osobowe
do \-..-:,-ffi~.Z."~
określonych w rozporządzeniu.
4) Prowadzenie dokumentacji opisującej zastosowaną ochronę danych osobowych.
5) Zapoznawanie pracowników oraz współpracowników z przepisami i zasadami
ochrony danych osobowych oraz informowanie o zagrożeniach związanych z ich
f'rzeLwarz3.11iem.
6) Reprezentowanie Administratora Danych Osobowych w kontaktach z Biurem
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7) Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miejskim w Kole.
8) Reagowanie na zgłaszane incydenty (zdarzenia, zajścia lub wypadki nie będąc
częścią standardowych operacji lub usług, które powodują lub mogą spowodować
spadek poziomu ochrony danych osobowych) związane z naruszeniem ochrony
danych osobowych oraz analizowanie ich przyczyn i kierowanie wniosków
dotyczacych ukarania winnych naruszeń.
9) Sprawdzanie wypełnienia obowiązków technicznych i organizacyjnych związanych
z ochroną danych osobowych.
3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w zakresie realizacji swoich obowiązków, ma
prawo żądania od pozostałych osób, bez względu na rangę ich stanowiska udzielenia

natychmiastowej
pomocy
danvch osobowvcr,

-=-racimoc Zarzadzenie

Burmistrza

w razie stwierdzenia.

że doszło

Miasta Koła nr OZ.0050.53.2013

§4
\'\1vkonanie zarządzenia Dowierza sie Sekretarzowi

Miasta

KOi 2-.

\\ )

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Stanisł

ao naruszerua

orzenrsov

z dnia 27 marca 2015 r.

