
ZARZĄDZENIE Nr 125/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 10 października 2019 r. 

 
zmieniające Zarządzenie  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 z późn. zm.
1
) 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. 1. Załącznik Nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych dla Urzędu 

Miejskiego w Karczewie do Zarządzeniu Nr 29/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 02 kwietnia 2019 

r. 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 otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 2. W Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 02 kwietnia 

2019 r. 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, § 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„§ 9. 1. Komplet kluczy wejściowych do budynku Urzędu posiadają następujące osoby: 

1) Sekretarz; 

2) Główny Specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru; 

3) Dozorca; 

4) Zastępca Burmistrza.”. 

  

 § 2. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień dokumentacji ochrony danych osobowych 

oraz stosowaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Inspektor Ochrony Danych. 

 

 § 3. Załączniki do zarządzenia są przeznaczone do użytku wewnętrznego. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

Burmistrz Karczewa 

                               mgr Michał Rudzki 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 poz. 1309 i 1696. 


