
  Zarządzenie nr 0050.280.2019 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 26.09.2019 roku 

w sprawie wprowadzenia Procedury szacowania i zarządzania ryzykiem związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych  

w Urzędzie Gminy Nędza. 
 

  

                Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2019.506 t.j.) oraz  art. 32 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L Nr 

119, str. 1), zarządzam co następuje: 

§1 

 1.Dla zapewnienia adekwatności, skuteczności i efektywności w zakresie zapewnienia 

odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy 

Nędza wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy w Nędzy Procedurę szacowania i 

zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych w Urzędzie Gminy w 

Nędzy , która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia (Analiza ryzyka ogólnego i ocena 

skutków dla przetwarzania danych w Urzędzie Gminy w Nędzy ). 

 2.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Nędzy, a w 

szczególności przetwarzających dane osobowe, do zapoznania się z niniejszym dokumentem 

wraz z załącznikiem oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych oraz do aktywnego 

udziału w realizowanej ocenie ryzyka i wdrażaniu zaleceń wynikających z oceny 

przeprowadzonej w oparciu o zapisy Procedury. 

            3.Wyznacza się częstotliwość ocen na przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z 

przetwarzaniem danych osobowych : raz do roku. 

  

             §2 

Wykonanie zarządzenia powierzam : 

1. Inspektorowi ochrony danych osobowych Urzędu Gminy w Nędzy w zakresie: 

a) przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych; 

2. Sekretarzowi Urzędu Gminy w Nędzy w zakresie: 

a) wdrożenia zaleceń i rozwiązań organizacyjnych mających na celu poprawę 

poziomu ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nędzy. 

                                                                            §3 

 Treść zarządzenia (bez załącznika) podlega publikacji w BIP. 

 

           §4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


