
        ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO 

                     z dnia 23 marca 2016 roku 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym 

w Poznaniu 

Na podstawie § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 poz.113), art. 36 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) i §3 

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) oraz § 70 pkt 2 lit. b uchwały Nr 350/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 lipca 2015 

r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co 

następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 roku zmienia się § 5 ust 3, który 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Administratorem Danych lokalnych zbiorów dotyczących Ewidencji gruntów i budynków oraz Rejestru 

wniosków i zgłoszeń jest Starosta Poznański. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych dla 

zbiorów „Ewidencji gruntów i budynków" oraz „Rejestr wniosków i zgłoszeń" Starosta Poznański powierza 

Geodecie Powiatowemu, dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej."  

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

        do Zarządzenia Nr 31/2016 

Starosty Poznańskiego 

      z dnia 23 marca 2016 roku 

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokonano korekty w nazewnictwie zbiorów których administratorem danych osobowych jest Starosta 

Poznański. Zgodnie z Zarządzeniem Starosta powierzył przetwarzanie tych zbiorów Geodecie Powiatowemu, 

dyrektorowi PODGIK. 


