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w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w Starostwie Powiatowym w Kole

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) zarządzam, co następuje:

§1
Wyznaczam Panią Annę Bocian - Referenta na Administratora
w Starostwie Powiatowym w Kole.

Bezpieczeństwa

Informacji

§2
Ustala się zakres zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym
w Kole określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§3
Traci moc Zarządzenie Nr 120.8.2012 Starosty Kolskiego z dnia 12 marca 2012 roku
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym wKole.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ochronie danych osobowych (j.t.: Dz. U. 2014 r. poz. 1182), zawierającego nazwę
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Administrator Bezpieczeństwa Informacji ma prawo:
l. wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są zbiory danych i przeprowadzenia
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą,
2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego,
3. żądać okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z problematyką kontroli,
4. żądać udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych
służących do przetwarzania danych.

