ZARZ4DZBNIE NR 88/2020
BURMISTRZA TARCZYNA
z dnia23.09.2020r

w spraWie wyzn czenia administratora system6w informatycznych w lJrzgdzieMiejskim
w Tarcrynie
ust. 3 ustawy
o samorzildzie gminnym
zll))-r.-yo2.506
ze
zm.),
w
zwi4zku
z
Parlamentu
Europejskiego
!,:j
Pr;Y_?
iRady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r.
ob ftzycznych wzwi4zfu
zptzetwarzfinirlm danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tych dalych oraz uchylenia
dyrektywy
l5lz|6lwE. (Dz. U. uE. L r19 204.05.2016) - zai4diasig co nasigpuje:

Na pods{aw'ie art.3r oraz arr.33

$1.

Wyznacza gig Pana Artura Maksymiuk na administratora system6w informatycznych w lJrzEdzie
Miejskim w Tarczynie /ASI/.

$2.

Ustala sig z{kresy zadai administratora system6w informatyczLrych w rJrzgdzieMiejskim
w brzmieniq stanowi4cym zal4cznik do niniejszego zarzqdzenia.

w Tarczynie,

$3.
Wykonanie latzEdzeniapowierza sig Sekretarzowi Grniny Tarczyn oraz Inspektorowi ochrony danych.

$4.
Zarz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem podpisania.

Zal4cznik do zarzEdzenia Nr BBIZ0Z0
Burmistrza Tarczyna
z dnia23.09.2020r

Zalrres zadafi oraz up rawnienia administratora system6w info rmatycznych
w Urzgdzie Miejskim w Tarcrynie

r'

Administrafor system6w informatycznych zwany dalej ASI, jest pracownikiem
zatrudnionym na
stanowisku Inlbrmatyka iwykonuje zadania wzakresie nini".lri"go zarz4dzenia
oraz upowainienia
nldryego pttrzeir, Admirristratora Danych Osobowych.
__

rI'

Celem dzlalania ASI jest nadztrowanie, kontrolowanie alizowanie zasad,

bezpieczefrstwa

przetwatzania i ochrony danych osobowych w systemach in
atycznych Urzgdu Miejskiego w
Tarczynie
rrr' ASI, tealiiui4c swoje zadania wsp6lpracuje z inspektorem ochrony danych w IJrzgdzie Miejskim w

Tarczynie (IpD)
IV' ASI zastgpiLrje wznaczonego w Urzgdzie Miejskim w Tarczynie IoD

podczas jego nieobecnoSci.

Do szczeg6lowych zadari ASI zaliczyl mohna:

l)

Monitorowanier:

{rzechow)rwania, przekazywania i udostgpniania danych osobowych
"119i:Ylt",
w systemaclr lntormatycznych,

s'ystem6w
w zakresie stosowania:
- IPS/firewall/vpn oraz pr
usowych,
- szyfrowania dysk6w i Srodk6w
ryptograficznej,
- meclranizm6w autoryzacji i kontroli dostgpu do danych (hasla, identyfikatory

przetwarzanych

b) zabezpieczefi

-

a uzytkownika),

i inne metody

przed, dzialaniem oprogramowania, kt6rego celem jest uzyskanie nieuprawnionego

danych osobowych,
2)

a) zakladania, blol<owania, zawieszania i uaktywniania kont w systemie informatycznym,
b) lo gicznyc h 4abezpieczeri system 6w informaty czt ch w zakres ie :
ry
rmacji pornigdzy systemern informatycznym, a sieci4 ptbriczn4,
anych z sieci i z systemu informatycznego,
c)
azywania podmiotowi nieuprawnionemu urz4dzef system6w informatycznych oraz
L no$nik6w inforrnacji zawieraj4cych dane
osobowe,
d)
przechowywania i niszczenia kopii zapasowych zbior6w danych osobowych oraz
losowanych do ich przetwarzania,
3) Realizowanip przedsigwzigl w zakresie:
a) prowadzenia analizy bezpieczefrstwa system6w informatycznych
w

celu okreslania zabezpieczen

technicznycH, z:apewniaj4cych skuteczn4 ochrong danych osobowych przetwarzanych
w systemach
informatyczrlych,

b)

wyjasniania i.dokumentowania przypadk6w naruszania zasad bezpieczeristwa

system6w

informatyczdych,
c) prowadzenia opis6w struktur zbior6w danych osobowych oraz schemat6w przepfwLr
danych pomigdzy
systemami idformatycznymi,
zgodnoSci aplikacji z przepisamibezpieczehstwa przetw arzaniadanych osobowych
0

-1:I"1*anj1.or,env
w systemach intformatycznych,
e) parafowani4 r
urzqdzeh i

:V
przetwarzania

z konserwacj4, w
cznych w zakresie
h osobowych w Urzgdzie Miej

f) prowadzenie re-iestru. aktyw6w wykorzystywanych do przetwarzania
Miejskirn w Tarczynie;

ia, aplikacji,
zpreizenstwa
danych osobowych

w

rJrzEdzie

ra Danych Osobowych.

udynki i pomieszczenia Biur i Referat6w Urzedu
ego w Tarczynie, w kt6rych przetwarzane s4 dane
a) analiza ruchu lv sieci LAN i ruchu w sieci WAN wrJrzgdzieMiejskim
w Tarczynie,

w systemowych rejestrach zdaneh (logach)
go w Tarczynie,

informatycznych Urzgdu Miejskiego w Tarczynie,
niniej szym zarzqdzeniu.
ich przelohonych oraz innych os6b pisemnych
zeristwa system6w informatycznych w IJ rzgdzie
5)

ASI ma obowi4zek prowadzenia analizy i przedstawiania wniosk 6w d,otycz4cych
zmiany czynnosci
t
w svstemach informatycznych zabezpieczen t""hni"rnych maj4cych na
::fl:it"t:^t|lllJ:l
Y_oll*a
celu
zapewrfienLie bezpieczefstwa
przetwarzania danych osobowyctr w rJrzgdzievtiejst<im w Tarczynie

