
Załącznik Nr 2 

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. 

Procedury nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych   

w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie 

 

§1. Ilekroć w ”Procedurach nadzoru nad przestrzeganiem zasadach ochrony danych 

osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie” 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 trybu i sposobu realizacji zadań w celu 

zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez 

administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015r. poz. 745), 

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) dokumentacji przetwarzania danych rozumie się przez to dokumentację opisującą 

sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 

danych objętych ochroną, okręconą w przepisach wydanych na podstawie art. 38a 

ustawy, 

7) sprawdzeniu – rozumie się przez to czynności mające na celu zweryfikowanie 

zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych, 

8) sprawozdaniu – rozumie się przez to dokument, o którym mowa w art. 36c ustawy, 

opracowany przez administratora ABI po dokonaniu sprawdzenia, 

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

10) ADO - rozumie się przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie będącego 

administratorem danych, 

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

i zgłoszonego do GIODO przez administratora danych, 

12) ASI – rozumie się przez to administratora systemu informatycznego upoważnionego 

przez administratora danych, 

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

 



 

§2. 1. Sprawdzenie jest dokonywane: 

1) dla ADO, 

2) dla GIODO, w przypadku o którym mowa w art.19b ust. 1 ustawy. 

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 jest przeprowadzane w trybie: 

1) sprawdzenia planowanego – wg planu sprawdzeń, którego wzór stanowi załącznik             

Nr 1 do „Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych                  

w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”, 

2) sprawdzenia doraźnego – wykonywanego niezwłocznie w sytuacji powzięcia przez 

ABI wiadomości o naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionego 

podejrzenia wystąpienia takiego naruszenia. 

§3. 1. Plan sprawdzeń przygotowywany jest przez ABI na okres nie krótszy niż 

kwartał i nie dłuży niż rok i obejmuje co najmniej jedno sprawdzenie.  

2. Plan sprawdzeń jest przedstawiany ADO nie później niż na dwa tygodnie przed 

dniem rozpoczęcia okresu objętego planem.  

§.4. 1. ABI zawiadamia ADO o zakresie planowanych czynności w terminie co 

najmniej 7 dni przed dniem przeprowadzenia czynności. Wzór zawiadomienia stanowi 

załącznik Nr 2 do „Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych 

osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”. 

2. W przypadku sprawdzenia doraźnego lub sprawdzenia w trybie art.19b ust 1 ustawy 

ABI zawiadamia ADO o rozpoczęciu sprawdzenia przed podjęciem pierwszej czynności 

w toku sprawdzenia. 

3. Zawiadomienia nie przekazuje się w przypadku: 

 sprawdzenia doraźnego, jeżeli niezwłoczne rozpoczęcie sprawdzenia jest 

niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub weryfikacji, czy  

naruszenie miało miejsce, 

 sprawdzenia na wniosek GIODO, jeżeli na zawiadomienie nie pozwala 

wyznaczony przez niego termin, 

 jeżeli ADO posiada informacje, o których mówi w ust. 2. 

§5. Zbiory danych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania lub 

zabezpieczania danych osobowych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej raz na 

pięć lat. 

§6. ASI jest odpowiedzialny za nadzór nad systemami informatycznymi służącymi do 

przetwarzania danych osobowych w tym aktualizacji oprogramowania, aktualizacji licencji       

i opieki autorskiej oraz wymaganych zabezpieczeń. ASI współpracuje w tym zakresie z ABI. 

 §7. ABI dokumentując czynności przeprowadzane w toku sprawdzenia, w zakresie 

niezbędnym do oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami                      

o ochronie danych osobowych oraz do opracowania sprawozdania ze sprawdzenia 

korzysta z następujących wzorów: 

1) sprawozdanie ze sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych                  

z przepisami o ochronie danych osobowych stanowi załącznik Nr 3 do „Procedur 

nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy 

i Miasta Jastrowie”, 



3) protokół odebrania ustnych/pisemnych wyjaśnień stanowi załącznik Nr 4                 

do „Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych                  

w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”, 

4) protokół z oględzin stanowi załącznik Nr 5 do „Procedur nadzoru nad 

przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta 

Jastrowie”, 

5) zawiadomienie o przypadkach naruszenia zasad ochrony danych osobowych 

stanowi załącznik Nr 6 do „Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony 

danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”, 

6) pouczenie o prawidłowym sposobie realizacji zasad ochrony danych osobowych 

stanowi załącznik Nr 7 do „Procedur nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony 

danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie”. 

§8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ”Procedurach nadzoru nad 

przestrzeganiem zasadach ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie” 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy oraz rozporządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


