
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 

              STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

              z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Użytkowania Identyfikatorów 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 2017 poz.2247), na podstawie art. 24 

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) oraz § 22 ust. i § 71 pkt 2 lit. b uchwały Nr 

896/2019 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zarządzam co następuje:  

§ 1. Wprowadza się Regulamin Użytkowania Identyfikatorów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 obowiązuje wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 

podmioty zewnętrzne w zakresie w jakim realizują obowiązki umowne na terenie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

§ 3. W dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji wprowadzonej Zarządzeniem nr 103/2018 Starosty 

Poznańskiego z dnia 05 listopada 2018 r. uchyla się zapisy w zakresie uregulowanym w Regulaminie, o którym mowa w 

§ 1. W przypadku sprzeczności zapisów ww. dokumentacji z zapisami Regulaminu, o którym mowa w § 1 stosuje się 

zapisy Regulaminu. 

§ 4.1. Załącznik do niniejszego Zarządzenie stanowi tajemnicę, o której mowa w art. 100 par. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) i nie podlega publikacji na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

2. Załącznik dostępny jest na stronie Intranetu jako dokument wewnętrzny Starostwa.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. Bezpieczeństwa Informacji. 

§ 6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021r. 

2. Wyznacza się termin 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Zarządzenia na dostosowanie obecnie obowiązujących procedur do 

zapisów Regulaminu.   



                                                                                     Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 6/2021 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 1 lutego 2021 roku 

 

Dokonanie zmian w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji wprowadzonej Zarządzeniem  

nr 103/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 05 listopada 2018 r., polegające na precyzyjnym uregulowaniu zasad 

korzystania z identyfikatorów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

pomieszczeń i przechowywanych w nich informacji, w tym danych osobowych. 

 


