
ZARZĄDZENIE NR 41/2012
Wójta Gminy  NOWY DUNINÓW

z dnia 31 października  2012 roku

w  sprawie:  zmiany  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Duninów  Nr  5/2009  z  dnia 

21.01.2009  roku  w  sprawie  ustalenia  „Polityki  bezpieczeństwa  w 

Urzędzie  Gminy  w  Nowym  Duninowie”  i  „Instrukcji  zarządzania 

systemem  informatycznym  służącym  do  przetwarzania  danych 

osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie”.

  Na  podstawie  § 3  ust. 3  oraz  § 4  rozporządzenia  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych  i  Administracji  z  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 z 2004 r. z póż. zm.),  
zarządza się co następuje:

§ 1

1.Zmienia się załącznik Nr 2 do „Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Nowym 

Duninowie , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2.Traci moc Zarządzenie nr 40/2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie 

zmiany Zarządzenia nr 5/2009 r. z dnia 21.01.2009 roku w sprawie ustalenia „Polityki  

bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie” i  „Instrukcji  zarządzania 

systemem  informatycznym  służącym  do  przetwarzania  danych  osobowych  w 

Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie”.

                                                                  § 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

                                                                  § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 
                                                                                  41/2012Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 
                                                                                  31.10.2012r. dot. „Polityki Bezpieczeństwa Urzędu 
                                                                                  Gminy w Nowym Duninowie”

Granice obszarów oraz osoby i referaty, które przetwarzają dane osobowe.

Osoby mające wgląd do danych osobowych w zbiorach z uwagi
na wykonane zakresy czynności

Administrator Danych
Imię i nazwisko:
-Mirosław Krysiak

Sekretarz Gminy, Administrator 
Bezpieczeństwa Informacji

Imię i nazwisko:
-Teresa Szymańska

Administrator Systemów Informatycznych
Imię i nazwisko:
-Katarzyna Majchrowska

Radca Prawny Imię i nazwisko:
-Sylwester Wnukowski

STREFA I:

              SERWEROWNIA
Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
- Mirosław Krysiak
- Katarzyna Majchrowska

ARCHIWUM

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
- Katarzyna Majchrowska
- Iwona Misiak

STREFA II:

POKÓJ NR 6 – parter  stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi kasy.
                                     

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Halina Kozłowska

POKÓJ NR 7 – parter- stanowisko ds. gospodarki gruntami
                                           i stanowisko ds. planowania przestrzennego 

       i ochrony środowiska ”
Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Teresa Kalwasińska
-Wiesława Biniewicz



POKÓJ NR 9 – parter- stanowisko ds. obsługi rady gminy      
Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Magdalena Kalwas

POKÓJ NR 11 – I piętro-kadry, stanowisko ds.organizacyjnych
Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Teresa Szymańska
-Iwona Misiak

POKÓJ NR 12 – I piętro- promocja gminy, turystyka,sport i kultura fizyczna, GCI
Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Katarzyna Majchrowska

POKÓJ NR 14  I piętro-Urząd Stanu Cywilnego ,ewidencja ludności
i dowody osobiste

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Anna Chojnacka

POKÓJ NR 16  I piętro-Księgowość: podatki

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Małgorzata Walecka
-Sylwia Zawadzka
-Sławomir Ciszewski

POKÓJ NR 15  I piętro-Kancelaria tajna, obrona cywilna, sprawy obronne

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
Anna Grabowska

POKÓJ NR 17  II piętro- Księgowość: podatki, płace. ,oświata

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
-Renata Więcek
-Barbara Kruszewska
-Ewelina Matyńka
-Magdalena Sarnowska

POKÓJ NR 18  II piętro- Skarbnik Gminy

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
- Alina Szymkowiak

               POKÓJ NR 19  II piętro -Inwestycje, gospodarka komunalna 



i mieszkaniowa, drogownictwo.

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
- Krzysztof Piłatowicz
- Hanna Bińkowska
- Katarzyna Jakowska

               POKÓJ NR 20  II piętro-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                  

Osoby edytujące dane, mające wgląd do 
danych osobowych i ich edycji

Imię i nazwisko:
- Katarzyna Stawicka
- Izabela Kozłowska
- Renata Pietruszewska
- Małgorzata Berger
- Krystyna Kalwasińska

Uwaga!
• Obsługa  techniczna  urzędu,  (sprzątaczki,  pracownicy  gospodarczy  podpisują 

oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do „Polityki bezpieczeństwa”).
• Osoby odbywające staż, praktykę mają wgląd do danych osobowych oraz do systemu 

informatycznego na podstawie upoważnienia (zał. nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa 
Urzędu Gminy w Nowym Duninowie) nadanego przez Administratora bezpieczeństwa 
Informacji oraz oświadczenia (zał. nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa).


