
Zarządzenie Nr 44/2015
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 10 czenvca 2015r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieezeństwa Informaeji w Urzędzie Gminy w
Baćkowicaeh

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 36a ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zan:ądzam co następuje:

~I

Wyznaczam Pana Mariusza Karcza na Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w
Urzędzie Gminy w Baćkowicach.

Zakres działania ABI stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zalącznik do Zarządzenia Nr 44i20 15
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 10 czerwca 2015r.

Zakres działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Do z:ldań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

Stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapcwniających ochronę przctwarzania
danych odpowiednią do zagrożcń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczcgólności
zabezpicczenic danych przcd ich udostępnianiem osobom nicupoważnionym, zabrani cm przcz
osobę nieupoważnioną, przctwarzanicm z naruszeni cm ustawy, utratą, uszkodzcniem lub. .ZI1lSZCZCl1lem.

l. Zapcwnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności
przcz:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przcpisami o ochronic

danych osobowych oraz opracowanic w tym zakresic sprawozdania dla administratora
danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumcntacji, o której mowa wart. 36 ust.
2, oraz przestrzcgania zasad w nicj określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przcpisami o ochronic danych osobowych;

2. Prowadzenie rejestru zbiorów danych przctwarzanych przcz administratora danych,
z wyjqtkicm zbiorów, o których mowa wart. 43 ust. l, zawicrajqcego nazwę zbioru oraz
infonnacjc, o których mowa wart. 41 ust. l pkt 2-4a i 7.

3. Zapewnienie awaryjncgo zasilania komputcrów oraz innych urządzcń majqcych wpływ na
bczpieczclistwo prLctwarzania danych osobowych.

4. Nadzór nad naprawami i konscrwacją urządzeń komputerowych na których zapisywanc są
danc osobowe.

5. Nadzór nad zarządzanicm hasłami użytkowników i przcstrzeganiem procedur określających
częstotliwość ich zmiany.

6. Nadzór nad czynnościami zwiqzanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności
wirusów komputerowych.

7. Nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych.
8. Przeciwdziałanie dost<;powi osób nicpowolanych do przetwarzania danych osobowych.
9. Podcjmowanie odpowiednich działali w przypadku wykrycia naruszeli lub podejrzenia

naruszcnia zabezpicczeli.
10. Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych.
l l. Monitorowanie zabezpicczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych.
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