
Zarządzenie nr 564 / 2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 22 czerwca 2021 r. 

  

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Urzędu 

Miasta i Gminy Syców 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                    

z 2020 r. poz.713 ze zm.) w związku z art. 24 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, oraz § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interdyscyplinarności, minimalnych wymagań 

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2247), zarządzam                                

co następuje: 

 

§ 1.Wprowadzam do stosowania Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych 

Urzędu Miasta i Gminy Syców, składającą się z następujących dokumentów: 

1) „Zasady ogólne”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) „Procedury”,  w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) „Raport Ogólnej Analizy Ryzyka”, w brzmieniu stanowiącym załącznik                                         

nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

4) „Plan Ciągłości działania”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego 

zarządzenia, 

5) „Instrukcja Postępowania z Naruszeniami Ochrony Danych Osobowych”, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, 

6) „Wzory Dokumentów Wykonawczych”, w brzmieniu stanowiącym załącznik                               

nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

1. Na podstawie art. 37 ust. 1a 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 z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczam Inspektora Ochrony 

Danych (IOD): Pana Sebastiana Kopackiego (inspektor.rodo@gmail.com), zgodnie z umową 

na świadczenie usług z dnia 05.04.2018 r.   

2. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określa do umowy na świadczenie usług                                    

z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi Miast i Gminy Syców 

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 558/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 maja 

2018 r.  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych                       

w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.  

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak  


