
Zarządzenie Nr 27/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 10 maja 2012 r.

w  sprawie  wyznaczenia  Administratora  Bezpieczeństwa   Informacji  oraz 
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu 

Na podstawie  art.  31  oraz  art.  33  ust.  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn., zm.) oraz zarządzeniem Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 
10  maja  2012 r.  w sprawie  wprowadzenia  dokumentacji  opisującej  sposób przetwarzania 
danych  osobowych  oraz  środki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu, zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wyznacza się Pana Marcina Fludra – Sekretarza Miasta i Gminy Wleń na Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji.
2.  Szczegółowe  zadania  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  zostały  określone  w 
Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  i Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, stanowiących załączniki do 
zarządzenia Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu.

§ 2.
1. Wyznacza się Pana Jarosława Kozińskiego - Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy we 
Wleniu  na  Administratora  Systemu  Informatycznego,  o  którym  mowa  w  Polityce 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1  do zarządzenia 
Nr  26/2012  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń  z  dnia  10  maja  2012  r.  w  sprawie 
wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu.
2.  Zadania  Administratora  Systemu  Informatycznego  określa  załącznik  nr   1  i  2  do 
zarządzenia  Nr 26/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu.  
3. Podczas nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji jego zadania wykonuje 
Administrator Systemu  Informatycznego.

§ 3.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Administratorowi  Bezpieczeństwa  Informacji  oraz 
Administratorowi Systemu Informatycznego.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                        

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
           /-/ 

          Bogdan Mościcki


