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zmieniające zarządzenie nr 109 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2014 r. w  sprawie: 
wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) ^ oraz art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 
z późn. zm.) 2\  zarządza się co następuje:

§ 1. Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

Zakres działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Dolnośląskim Urzędzie W ojewódzkim we 
Wrocławiu podlega bezpośrednio Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu i inne osoby 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do współpracy z 
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, w zakresie wykonywanych przez niego 
czynności.

W zakresie zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

1) sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 
osobowych oraz opracowuje w  tym zakresie sprawozdania dla Wojewody 
Dolnośląskiego,

2) nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób 
przetwarzania danych

3) zapewnia zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z 
przepisami o ochronie danych osobowych,

4) prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 22, 
poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 1662.



Uzasadnienie do zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego zmieniającego zarządzenie nr 109 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2014 r., w sprawie: wyznaczenia Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z 
późn. zm.) w art. 36a ust. 2, nakłada na Administratora Bezpieczeństwa Informacji obowiązek 
zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w  jednostce 
organizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze oraz uzwględniając wejście w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 
przepisów zmieniających dotychczasowe brzemienie ustawy o ochronie danych osobowych, 
zachodzi konieczność dostosowania obowiązków Admnistratora Bezpieczeństwa Informacji 
do aktualnych rozwiązań prawnych.


