
ZARZĄDZENIE  NR   8/2019 
Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi 

z dnia 18 listopada 2019 r.  
w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych, Instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym oraz instrukcji i procedur  dotyczących bezpieczeństwa informacji 
 

W związku z wejściem w życie  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 (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.)     

Zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Wprowadzam w życie w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. Baśniowej Krainy w Czeladzi (dalej PP9 
w Czeladzi) Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa,  która stanowi załącznik 1 do zarządzenia 
wraz z Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi oraz  procedurami postępowania 
stanowiącymi  integralną część ochrony danych osobowych.   
 

§ 2. 
 
Zadania związane z prawidłowością przetwarzania danych osobowych w dalej PP9 w Czeladzi  
realizują wszyscy pracownicy, zatrudnieni w Jednostce, a za skuteczne funkcjonowanie Polityki 
Ochrony Danych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, jak też instrukcji i 
procedur postępowania odpowiedzialny jest Kierownik oraz Inspektor Ochrony Danych w dalej 
PP9 w Czeladzi. 
 

§ 3. 
 
Zasady ochrony danych określone są w Polityce Ochrony Danych, Instrukcji Zarządzania 
Systemami Informatycznymi, oraz zdefiniowanymi i wdrożonymi procedurami postępowania   
stanowiącymi ogół wytycznych w celu skutecznej ochrony danych osobowych, na które składa 
się: 

a) Procedura dostępu do pomieszczeń i przydziału kluczy 
b) Główne aspekty ochrony danych osobowych zabezpieczenia organizacyjno-techniczne  
c) Zasady postępowania użytkownika systemu teleinformatycznego obowiązujące podczas 

przetwarzania danych osobowych 
§ 4. 

 
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z przepisami ochrony danych, 
obowiązujących w dalej PP9 w Czeladzi.  oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się 
z dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych . 
 

§ 5. 
 
Funkcję Inspektora Ochrony Danych sprawuje od 25 maja 2018 r.  Pan Marek Woźniak. Dane do 
kontaktu: e-mail iodo@marwikpoland.pl. 
 

 

§ 6. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada  2019 roku. 
 
 



 


