
Zarządzenie Nr 112/2011 

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej 

z dnia 24 maja 2011 r. 

 

w sprawie: realizacji zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych  

w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej. 

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 36  

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Politykę Bezpieczeństwa Informacji”  

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2. Wprowadza się do użytku służbowego „Instrukcję Zarządzania Systemem 

Informatycznym” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 3. Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 44/99 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lipca 1999 r.  

w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim  

w Skarżysku-Kamiennej, 

2) Zarządzenie Nr 85/2002 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 listopada 

2002 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/99 Prezydenta Miasta Skarżyska-

Kamiennej z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w Skarżysku-Kamiennej, 

3) Zarządzenie Nr 306/2005 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 

2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/99 Prezydenta Miasta Skarżyska-

Kamiennej z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w Skarżysku-Kamiennej, 

4) Zarządzenie Nr 50/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 lutego 

2009 r. w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych 

służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta w Skarżysku-

Kamiennej”. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezydent Miasta 

Roman Wojcieszek 


