Z

ARZĄDZENIE NR NR.oR.43.201
BURMISTRZA MIASTA REDY
z

dnia 3 grudnia 2018

8

r

o zmianie polĘki ochrony danych osoborvych przetwarzanych w jednostce, instľukcjizarządzania
systemem informaĘcznym służącymdo pľzetrv arzania danych osobowych oľaz innych potrzeb związanych
zprzetwarzaniem informacji w Uzędzie Miasta w Redzie.

Na

podstawie aĺt.33ust.3ustawy

zđnia8marca l990r. osamorądzie gminnym (tj. Dz.U' z20l8r.

poz.994 ze nn.) w nłiązku zprzeĺw*arzaniem danych osobowych w zakresie określonym rł' art. 2 i 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr Ż01616'79 z dnia 27 kwietnia 2076 ĺ. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku zprzetvĺarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich
danych oraz uchyleniu dyrektyu.y 95l46l'WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)' Dz. Urz' UE L
ll9z04.05.20ló, str l., zwanego dalej RoDo, atakże zgodnie z$Ż0 rozporządzenia Rady Minisfiów zdnia
12kwiętnia 2012r. wsprawie Kľaiowych Ram Interoperacyjności, minimalnych rvymagań dla reiestľów

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oÍaz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformaĘ cnly ch

(t

j . Dz.U. z 20 I7 r. poz. Ż241)

Burmistľz Miasta Redy
zarz4ĺJza, co

n

astępu j e:

s 1.W ZaĺząÄzeniu NR.oR.27.20l8 Burmistrza Miasta Redy zdnia 31 sierpnia 2018 w. tł'Sprau,ie
wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych przetwarzarlych w jednostce, instľukcji zaĺządzania systemem
informatycznym służącymdo przetwarzania danych osobowych oraz innych potrzeb związanych zprzeÍwarzaniem
informacji w Urzędzie Miastaw Redzie wprowadza się następuiące zmiany:

l) w $ I pkt I otrzymuje brzrnienie".

Politykę ochľony danych osobol+,ych ze szczegĺilnym ulłzględnieniem zarządzania syslemem
informaýczn1lm służqcym do pľzeln-arzania danych osobou,ych y,Urzędzie Miąstą v'Redzie, Gminnei
Komisji Ronłiqzyw,ania Problemów Alkoholov,ych oraz Gminnej Komis.ii InterĄlsqlp1inarnej ds.
,,I.

Przeciv,działąniq Pľzemocy w Rodzinle stanowiąc ą załącnik nr

1

do zarządzenia.";

2) w $ 4 dodaje się pkt 24- 25 w brzmieniu:

,24 ) GKfuPA

-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ż5)Zespól interĺIyscyplinarny - Zespć:ł Inteĺdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy wRodzinie na
terenie Gminy Miasto Reda.";
3) w Załącmiku nr

20l8

l

do Zarządzenia NR.OR.21.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia

3l sierpnia

ľ.:

a) $ 4 ust. I otrzymuje brzmienie:

''1. Rejestr czynności przetułarzania danych osobowych, uwzględniający w swojej strukturze obszary
w których przetwarzane są dane osobowe oraz programy Stosowane w ramach pÍzeívarzatia danych
osobowych w Urzędzie. Rejestrem dysponuje IoD.
b)

uchyla się załącznlk A ďo Załącznika nr

3l sierpnia

1

ďo Zarządzenia NR.oR.27.z0I8 Burmistrza Miasta Redy z dnia

2018 r.:

c) dodaje się Rozdział X ,,Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oÍaz $ 8 w brzmieniu:

''Rozdział

X

Gminna Komisja Rozu'iązywania Problemów Alkoholowych
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1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym (tj. Dz. U.
poz.994ze
zm.) iart'4lust.3i4 ustawy zdnia26pażďziemika 1982r. owychowaniu wtrzeżwości
zzďlsÍ.
(t.i. oz.IJ. zŻ0|8r. poz.2137 zpőźn. zm.) ADo powołuje Gminną Komisję
alkoholizmowi
ipneciwđziałaniu
$ 8. ust.

Rozwiązywania Problęmów Alkoholowych.

Z.Zadaĺia wykonywane pÍzęz GKRPA okĺeślaustawa zdnja Zípużdziernka I982r. owychowaniu

w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizĺrowi. Rozdział 2 ww. ustawy reguluie postępowanie w stosunku do osób
naduzywających alkoholu oÍaz zakres przet\ryaĺzanych danych osobowych przez członków gminnej komisji
r on^ł iązyw

ania prob lem ów alkoholowy ch'

GKRPA powołuje stosownym Zarządzeniem Burmistrz Miasta.
4. Członkowie GKRPA są zobowiązani do zachowania w poufirości wszelkich informacji i danych, które
przetuĺarzają w zwięku zrea\izacją zadań zlĺĺięaĺychzprocedurą skierowania osób do poddania leczeniu
ódwyko-eńu. obowiązek ten doýczy także okresu po ustaniu członkostwa w gminnej komisji rozwiązywania
3. Członków

problemów alkoholowych.

danych - dane wĺażliwe'należy zastosowac odpowiednie zabezpieczenia
w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, usunięciu lub zniszczeniu danych.

5.ZuwaginaroďzajprzetuarzarLych

6. Siedziba GKRPA majduje się w Szkole Podstawowej nr 4 pĺzy ul. Łąkowa 36138, pokój nľ Ż0, do którego
wstęp mają tylko członkowie GKRPA powołani Zarządzeniem Burmistrza.
7. Dostęp do dokumentów mają jedynie osoby posiadające pisemne
8. Pomieszczenie, w którym przechowywane
dostęp ma jedynie Przewodniczący GKRPA.

upoważrieniawystawioneprzezADo.

otaz przetwarzane są dane zamykalre jest na klucz do którego

Dokumenty związane z wykonywaniem zadań przez GKRPA maią być przechowywane w szafach
wyposaŹonych w zamek. Po zakończeniu pracy klucz jest umieszczony w bezpiecznym miejscu.
9'

l0. Dokumenty w formie elektronicznej będą ptzetw-arzane jedynie zwykorzystaniem urządzenia odpowiednio
zabezpieczonęgo przez ASI poprzez szyfľowanie dysku' stosowanie bezpiecnrych haseł zgodnych z instrukcją
Stanowiącą Zalącznik nľ 1 do Polityki ochľony Danych oraz zainstalowanym oprogramowaniem
anĘwirusoury m, przekazanego GKRP A przez

ADo.

ll.Podczas przenoszeĺia pľzez osoby upowaŻrione dokumentów zawierających dane wrażliwe, naleĘ

dochowaó szcze[óInej staranności, aby nie doszło do ujawnienia, zniszczenia lub jakiegokolwiek innego przejęcia
danych przez osoby nieuprawnione. Dokumený powinny być przenoszone w níeprzenoczystych teczkach
z zamknięciem.'';
d) dodaje się Rozdział
9 w brzmieniu:

XI ,'Gminny Zespőł Inteľdyscyplinarny

ds. Przeciwdaałania Przemocy w Rodzinie oraz

$

''Rozdziď XI.
Gm inny Zespőł Interdy scyplin arny

d

s.

Przeciwd ziałania Przem

oc

y w Ro dzinie

l

Zadaniaw zakĺesie przeciwdziałeľria przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji
rządowej ijednostki samorządu terytonalnego na zasadach okľeślonychwprzepisach ustawy zďnia l?marca
z004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.IJ. z20t8r. poz.1508 z pőżĺ.zm.) oraz ustawy zdnia 26 pazďzíemika
|98Ż r. o wychowan iu w tĺzeźwościi przeciw działaĺiu alkoholizmowi (t.1. Dz.U. z 2018 t' poz.2137 zpőŹn. zm.).
$ 9. ust.

Z.Do

zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członków Zespołrlinterdyscyplinamego powofuje stosownym zarządzeniemBurmistrz Miasta.

3.Zadania wykonywane przez Gminny Zespoł interdyscyplinarny określa ustawa zdĺia Ż9|ipca 2005roprzeciwdziałaniu przemocy wrodzinie (t.j. Dz.IJ. z20I5r. poz.1390). Art. 9c ww. usta''vy reguĘe
póstępowanie w stosunku do danych osobowych przeŃĺarzanych w ramach działalnościzespohl
interdyscyplinarnego.
4. Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji
i danych, które przetw aruają w zvłiązkll z rea|izacją zaďań zvĺiązanych z pomocą osobom dotkniętym przemocom.
obowiązek ten dotyczy także okĺesu po ustaniu członkostwa u'Komisji.
5. Z uwagi na rodzaj przetwaĺzanych danych - dane szczegőÍĺych kategorii - należy zastosować odpowiednie
zabezpieczenia w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, usunięciu |ub zĺiszczeniu danych.
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6. Siedziba Zespołu interdyscyplinarnego znajduje się w budynku Miejskiego ośrodkaPomocy Społecmej
w Redzie, ul Derdowskiego 25.
7. Dostęp do dokumentów maiąiedynie osoby posiadające pisemne upoważnione wystawione

pĺzez ADo.

8. Pomieszczenie, w którym przechowyw alne oraz pľzeFvaÍZane są dane zamykane jest na klucz.

9.

Dokumenty zlĺĺięanez wykonywaniem zadań pĺzez GKRPA mają być przechowywane w szafach

wyposazonych w zamek. Po zakończeniu pracy klucz jest umieszczony w bezpiecznym miejscu.

l0. Podczas przenoszenia przez osoby upoważnione dokumentów zawierających dane wrazliwe naleĄ

dochowaó szczegőlnej starannościaby nie doszło do ujawnienia, zniszczenia lub jakiegokolwiek innego przejęcia
danych przez osoby nieuprawnione. DokumenĘ powinny być przenoszone w nieprzezroczysých teczkach
z zamknięciem.''
$ 2. Pozostałe zapisy ZarząÄzeniapozostają bez zmian.
$ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Redy
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