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ZABZĄDZENIE Nr 39! 2018
WÜJTÅ GMINY GŁÜWNO

z dnia 23 maja 2018 reku

w sprawie pnwierzenia cbuwiązkńn' w zakresie achreny danych esnbnwych.

Na pcdstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 1990 r. c samcrządzie gmirmym

{t.j. Dz. U. z 201? r.. pcż. 1825 ze zm.) craz na pcdstawie art. 36 ust. I ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. e echrenic danych esebewych (t. j. Dz. U. z 2016 r._. pcz. 922 ze zm.)_. a także

§‹=i i § 5 rczperzadzcnia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dckumentacji przetwarzania danych csehewych craz warunków
technicznych ierganizacyjnych. jakim pewinny cdpcwiadac urządzenia i systemy

inficrmatyczne służące dn przetwarzania danych cschcwych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100. pez.

1024), zarządzani en następuje:

§ I. Ptiwierzani Pani JÜLANCIE SZKUP - SEKRETARZÜWI GMINY dbdwiązki
Kedrdynatnra ds. echrnny danych esehewych w Urzędzie Gminy w Głnwnie.

§ 2.Pewierzam Panu TOMASZÜWI BIAŁEK dbdwiązki lnfnrrnatyka w Urzędzie Gminy w
Głdwnie.

'Ę 3.Szczegd›ł'dwy zakres ebdwiązkdw Kedrdynatera ds. echreny danych esebewych
eraz Infiinnatyka zcstał ckreślcny w Instrukcji zarządzania systemem infermatycznym
służącym dd przetwarzania danych csdbdwych Urzędu Gminy w Głdwnie craz w Pclityce
bezpieczeństwa danych escbewych Urzędu Gminy w Głcwnie.

§ 4.'-Cłscby dcpuszczene dc przetwarzania danych csebewych zcbcwiązuje dc współpracy
z Kcerdynaterem ds. dchreny danych escbcwych eraz Infcrmatykiem w zakresie ckreślenym
w Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym dc przetwarzania danych
esebcwych Urzędu Gminy w Głcwnie craz w Peiityce bezpieczeństwa danych cscbcwych
Urzędu Gminy w Głcwnie.

§ 5.Wykcnanie zarządzenia pcwierża się Sekretarzcwi Gminy.

§ 6.Zarządzenie wchedżi w życie z dniem podpisania.
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