
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 89/2016 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

            z dnia 14 września 2016r  

w sprawie zasad prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych 

osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

Zasady prowadzenia rejestru zbiorów danych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie 

 

§1. Ilekroć w zasadach prowadzenia rejestru zbiorów danych jest mowa o: 

1) GIODO – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z  2016r. poz. 922), 

3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzeniem Ministra Administracji                    

i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015r. 

poz. 719), 

4) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych             

o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od 

tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 

5) przetwarzaniu danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na 

danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach 

informatycznych, 

6) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, 

7) administratorze danych - rozumie się przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, 

8) ABI– rozumie się przez to administratora bezpieczeństwa informacji upoważnionego  

i zgłoszonego do GIODO przez administratora danych, 

9) pracowniku – rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

§2. Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w urzędzie przez administratora danych 

prowadzi ABI w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

§3. 1. W rejestrze zbiorów danych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do  „Zasad 

prowadzenia rejestru zbiorów danych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie” gromadzi się 

następujące informacje o zbiorach: 

1) liczba porządkowa wpisu, 

2) nazwa zbioru danych, 

3) oznaczenie administratora danych, 

4) oznaczenie przedstawiciela administratora danych, 

5) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, 

6) podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych, 

7) cel przetwarzania danych w zbiorze, 

8) opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze, 



9) zakres danych przetwarzanych w zbiorze, 

10) sposób zbierania danych do zbioru, 

11) sposób udostępniania danych ze zbioru, 

12) oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być 

przekazywane, 

13) informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego, 

14) data:  A)wpisu  B)aktualizacji  C)wykreślenia, 

15) historia zmian: A)nowy wpis/aktualizacja/wykreślenie; B) zakres zmian. 

 

2. Każdy zbiór danych jest rejestrowany odrębnie. Wzór karty rejestrowej zbioru 

danych stanowi załącznik Nr 2 do „Zasad prowadzenia rejestru zbioru danych w Urzędzie 

Gminy i Miasta Jastrowie”. 

 

§4. 1. Pracownicy przetwarzający dane osobowe, w ramach swojego zakresu 

czynności, odpowiedzialni są za pisemne zgłaszanie ABI na druku karty rejestrowej, zbiorów 

danych osobowych do rejestracji, zbiorów do wykreślenia oraz zmian w zarejestrowanych 

zbiorach. 

2. Zgłoszenia zbioru danych należy dokonać przed rozpoczęciem przetwarzania               

w zbiorze danych. 

3. Zgłoszenie zmian w zarejestrowanym zbiorze oraz zgłoszenie zbioru                           

do wykreślenia należy dokonać niezwłocznie po zdarzeniu. 

 

§5. ABI zarządza rejestrem zbiorów danych, w szczególności prowadzi rejestr 

wszystkich zmian w zbiorach oraz udostępnia rejestr zbiorów do przeglądania w siedzibie 

urzędu oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu. 

§6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Zasadach prowadzenia rejestru 

zbioru danych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie” mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy oraz rozporządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


