Zarządzenie Nr 14 /2018
Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. A) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z 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 - RODO) przy
zastosowaniu art. 8 i 9 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Prezes
Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o. zarządza, co następuje:
§1
Wyznacza Pana Tomasza Dragana na Inspektora Ochrony Danych w Zarządzie Mienia
Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o.
§2
Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy:
- monitorowanie przestrzegania przepisów i regulacji wewnętrznych z zakresu ochrony danych
osobowych,
- opiniowanie umów, procedur, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem ich
zgodności z przepisami prawa (między innymi Ustawy o ochronie danych osobowych, Prawo
bankowe, Prawa telekomunikacyjnego, RODO i innych przepisów unijnych),
- dbałość o kompletność i adekwatność do obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych instrukcji i procedur dotyczących zarządzania systemami informatycznymi służącymi
do przetwarzania danych osobowych,
- prowadzenia monitoringu i kontroli działania zabezpieczeń systemów informatycznych i
innych zbiorów ewidencyjnych celem ochrony danych osobowych zgromadzonych w tych
systemach,
przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych,
- opracowywania propozycji odpowiedzi na wpływające skargi w sprawie naruszenia przepisów
o ochronie danych osobowych,
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz pracowników i klientów,
- nadzoru nad działaniami zwiększającymi świadomość, w tym prowadzenia szkoleń w tym
zakresie,

- konsultacji i doradztwa na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania oceny skutków dla
ochrony danych,
- prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza Specjaliście d/s komunalnych zasobów mieszkaniowych.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /2017
Prezesa Zarządu Mienia Komunalnego –
Lewin Brzeski Sp. z o. o.

Zakres czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Zarządzie Mienia
Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o.:
ABI zobowiązany jest do zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności przez:
•

sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

•

nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, oraz
przestrzegania zasad w niej określonych,

•

zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych.

ABI prowadzi następujące wykazy:
•

Wykaz osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

•

Wykaz zbiorów danych osobowych.

•

Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar
przetwarzania.

•

Wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane.

•

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy.

Obowiązki Administratora Systemu Informatycznego:

ASI jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych w systemie informatycznym służącym do tego celu.
Do obowiązków ASI należy także kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem
informatycznym a siecią publiczną oraz kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej i
systemu informatycznego. Obowiązkiem ASI jest również zabezpieczenie sprzętu
komputerowego przed nieuprawnionym dostępem oraz przeprowadzanie analizy ryzyka
uwzględniającej realne zagrożenia dla systemu informatycznego.
Szczegółowy zakres
odpowiedzialności
Informatycznego jest następujący:

i

obowiązków

Administratora

Systemu

•

odpowiada za bezpieczeństwo systemu informatycznego,

•

zobowiązuje i bieżąco kontroluje stosowanie się użytkowników do obowiązujących
procedur,

•

utrzymuje i aktualizuje listę autoryzowanych użytkowników systemu informatycznego,

•

zapewnia aktualizację dokumentacji technicznej systemu w tym opis struktur zbiorów i
ich zależności.

