ZARZĄDZENIE NR 94/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 18 listopada 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Polityki
Ochrony Danych
Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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), (Dz. U. UE.L. Nr 119), zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 38/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Polityki Ochrony Danych
1) załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) dodaje się załącznik Nr 11a w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych wydane do dnia 15 listopada 2019r.
zachowują moc do dnia 31 grudnia 2019r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inz. Józef
Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 18 listopada 2019 r.

Zał.nr 11 do Polityki ochrony
danych

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
(dotyczy pracowników)

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Znak:…………………………………………………
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 –
dalej RODO – z dniem ____________ r. upoważniam Panią/Pana:
………………………………………………………………….
Imię i nazwisko
……………………………………………………………..…
Stanowisko / Wydział
do przetwarzania danych osobowych w zakresie czynności wykonywanych w ramach pełnionych
obowiązków służbowych. Osoba upoważniona ma prawo przetwarzać dane osobowe jedynie w tym celu,
wynikającym z poleceń Pracodawcy oraz ustalonego zakresu obowiązków.
Jednocześnie zobowiązuję osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z udzielonym upoważnieniem, RODO, polskim prawem powszechnie obowiązującym, stosowną
w Urzędzie Miejskim wewnętrzną dokumentacją oraz poleceniami Pracodawcy.
Ponadto pracownik posiada dostęp do następujących systemów informatycznych przetwarzających dane
osobowe:
lp.

systemy informatyczne

uprawnienia*

1.
2.
3.
4.
* Uprawnienia:

O-odczyt
W-wydruk
M-modyfikacja (zmiana, wprowadzanie danych)
Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.
W przypadku posiadania wcześniej wydanych upoważnień wynikających z zakresu czynności w wyżej
wymienionym wydziale niniejsze upoważnienie odwołuje wszystkie uprzednio wydane upoważnienia.
Podpis Administratora

Data

Jako osoba upoważniona podpisując się:
1. Potwierdzam zapoznanie się z treścią niniejszego upoważnienia oraz zobowiązuję się do przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, RODO, polskim prawem powszechnie
obowiązującym, wewnętrzną dokumentacją oraz poleceniami Pracodawcy.
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2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę mieć dostęp
w trakcie świadczenia pracy.
3. Zobowiązuję się do właściwego zabezpieczania danych osobowych,
nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

w szczególności

przed

4. Zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych bezpośredniemu
przełożonemu lub Inspektorowi Ochrony Danych, powołanemu przez Pracodawcę.
5. Potwierdzam, iż poinformowano mnie, że naruszenie ochrony danych osobowych, w szczególności
procedur przetwarzania i właściwego zabezpieczenia danych osobowych, może skutkować moją
odpowiedzialnością, w szczególności dyscyplinarną.
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 18 listopada 2019 r.

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
(dotyczy umów cywilno-prawnych)

Zał.nr 11a do Polityki
ochrony danych

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Znak:………………………………………………………….
Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 –
dalej RODO – z dniem ____________ r. upoważniam Panią/Pana:
……………………………………………
Imię i nazwisko
do przetwarzania danych osobowych w zakresie czynności wykonywanych w ramach realizacji umowy
Nr _________________ z dnia _________________. Osoba upoważniona ma prawo przetwarzać dane
osobowe jedynie w tym celu, wynikającym z zakresu obowiązków, wyszczególnionych w postanowieniach
umowy.
Jednocześnie zobowiązuję osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z udzielonym upoważnieniem, RODO, polskim prawem powszechnie obowiązującym, stosowną
w Urzędzie Miejskim wewnętrzną dokumentacją.
Ponadto osoba upoważniona
przetwarzających dane osobowe:
lp.

posiada

dostęp

systemy informatyczne

do

następujących

systemów

informatycznych

uprawnienia*

1.
2.
3.
4.
* Uprawnienia:

O-odczyt
W-wydruk
M-modyfikacja (zmiana, wprowadzanie danych)
Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
W przypadku posiadania wcześniej wydanych upoważnień w ramach realizowania w/wym umowy
niniejsze upoważnienie odwołuje wszystkie uprzednio wydane upoważnienia.
Podpis Administratora

Data

Jako osoba upoważniona podpisując się:
1. Potwierdzam zapoznanie się z treścią niniejszego upoważnienia oraz zobowiązuję się do przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z udzielonym upoważnieniem, RODO, polskim prawem powszechnie
obowiązującym oraz wewnętrzną dokumentacją.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę mieć dostęp
w trakcie świadczenia umowy.
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3. Zobowiązuję się do właściwego zabezpieczania danych osobowych,
nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

w szczególności

przed

4. Zobowiązuję się do zgłaszania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych Administratorowi danych
lub powołanemu Inspektorowi Ochrony Danych.
5. Potwierdzam, iż poinformowano mnie, że naruszenie ochrony danych osobowych, w szczególności
procedur przetwarzania i właściwego zabezpieczenia danych osobowych, może skutkować moją
odpowiedzialnością.
Podpis osoby upoważnionej
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