Zarządzenie Nr 22a/1999
W sprawie ustalenia obszaru, w którym przetwarzane są Dane Osobowe, z uŜyciem stacjonarnego sprzętu
komputerowego oraz podstawowych zasad ich ochrony.
ZARZĄDZENIE NR22a/1999 STAROSTY OTWOCKIEGO
z dnia 27 października 1999 roku.
w sprawie ustalenia obszaru, w którym przetwarzane są Dane Osobowe, z uŜyciem stacjonarnego sprzętu
komputerowego oraz podstawowych zasad ich ochrony.
Na podstawie art. 36 w związku z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „ o ochronie danych
osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŜące do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U. nr 80, poz. 521) zarządza się, co następuje:
§1
1. Wyznaczam pomieszczenia oznaczone numerami: 113,117,156,157,159,161, przy ul. Górnej 13, jako
tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane Osobowe z uŜyciem stacjonarnego sprzętu
komputerowego.
2. Przebywanie wewnątrz obszaru, o którym mowa w ust. 1, osób nieuprawnionych do dostępu Danych
Osobowych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych i za
zgodą administratora danych lub osoby przez niego upowaŜnionej.
3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane są Dane Osobowe powinny być zamykane na czas nieobecności
w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemoŜliwiający dostęp do nich osób
trzecich.
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie dostępowi osób
niepowołanych do zbioru Danych Osobowych, oraz za podejmowanie odpowiednich działań w przypadku
wykrycia naruszeń ochrony Danych Osobowych.
§2
Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Otwocku następujące dokumenty zawierające zasady ochrony
Danych Osobowych:
1. Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony Danych Osobowych, stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszego Zarządzenia.
2. Instrukcję określającą sposób zarządzania systemem informatycznym, słuŜącym do przetwarzania
Danych Osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wzór upowaŜnienia imiennego do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego
skład, słuŜących do przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego
Zarządzenia.
4. Wzór ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu Danych Osobowych stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego Zarządzenia.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

