
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 234/2012 

Wójta Gminy Janów 

z dnia 25 maja 2012 r. 

 

 

 

Zakres zadań, upoważnień i odpowiedzialności 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
 

 

1. Zakres zadań: 

 

1) Wdrożenie oraz uaktualnienie dokumentacji, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 

1024); 

 

2) Nadzór nad schronów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  

w Janowie; 

 

3) Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do przetwarzania danych 

osobowych; 

 

4) Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 

 

5) Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń lub podejrzenia 

naruszenia zabezpieczeń; 

 

6) Informowanie Administratora Danych o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych; 

 

7) Prowadzenie rejestru zdarzeń dotyczących naruszenia ochrony danych w Urzędzie 

Gminy w Janowie; 

 

8) Koordynacja i nadzór nad procesem opisu zbioru danych osobowych podlegających 

zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Danych 

Osobowych; 

 

9) Zgłaszanie nowych zbiorów oraz zmian dotyczących zarejestrowanych zbiorów do 

rejestru Generalnego Inspektora Danych Osobowych; 

 

10) Prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Gminy w Janowie; 

 

11) Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych; 

 

 



12) Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń, na których zapisane są 

dane osobowe; 

 

13) Monitorowanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych; 

 

14) Dokonywanie innych czynności określonych w dokumentacji o której mowa w pkt 1. 

 

2. Upoważnienia do: 

 

1) Przeprowadzania okresowych i doraźnych kontroli w zakresie przestrzegania 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz w celu identyfikacji 

potencjalnych zagrożeń w Urzędzie Gminy w Janowie, dla zapewnienia właściwego 

poziomu ochrony danych osobowych; 

 

2) Przeciwdziałania skutkom i podejmowania odpowiednich działań w przypadku 

naruszenia zasad bezpieczeństwa lub ujawnienia danych osobowych; 

 

3) Współdziałania z Administratorem Danych w zakresie upoważnienia osób do dostępu 

lub pracy przy obsłudze systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane 

osobowe. 

 

 

Wójt Gminy Janów 

/-/ Sławomir Krzyształowski 

 


