
 

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia  02 kwietnia 2019 roku 

 
w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim 

w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia 

pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania w 

sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych  
 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się, co 

następuje: 

 

 § 1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Karczewie: 

1) „Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie”, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) „Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w 

Karczewie”, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

3) „Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych”, stanowiącą 

Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

  

 § 2. Zobowiązuje się pracowników przetwarzających dane osobowe do przestrzegania reguł 

zawartych w dokumentach wymienionych w § 1. 

 

 §  3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień dokumentacji ochrony danych osobowych 

oraz stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Inspektor Ochrony Danych. 

 

 § 4. Załączniki do zarządzenia są przeznaczone do użytku wewnętrznego i nie podlegają 

publikacji. 

 

 § 5. Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w   sprawie   ustalenia  

Polityki  bezpieczeństwa  systemów  informatycznych służących  do  przetwarzania  danych 

osobowych, ustalenia Instrukcji określającej  sposób  zarządzania  systemem  informatycznym,  

służącym  do przetwarzania  danych  osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz 

powołania  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  i  Administratora Systemów 

Informatycznych; 

2) Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Karczewa z 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z 31 sierpnia 2012 r.; 

3) Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Karczewa z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z 31 sierpnia 2012 r.; 

4) Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Karczewa z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z 31 sierpnia 2012 r.; 

5) Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 121/2012 Burmistrza Karczewa z 31 sierpnia 2012 r. 

6) Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia 

procedury pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń służbowych Urzędu Miejskiego w 

Karczewie. 

 

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Karczewa 

                                                   mgr Michał Rudzki 


