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ZARZĄDZENIE NR 4/2018 

z dnia 31 lipca 2018 

Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Głownie 

w sprawie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych osobowych 

w GOPS w Głownie 

W związku z: 

1. ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

2. Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku 

3. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danychosobowych 

zarządza się co następuje: 

§1. 

1. Wprowadzam w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej szczegółowe zasady ochrony 

danych osobowych, opisane w załącznikach niniejszego zarządzenia 
• 



2. Wszystkich pracowników Ośrodka w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

zobowiązuję się do zapoznania z niniejszym zarządzeniem wraz z załącznikami i do 

przestrzegania zawartych w nim zasad. 

§2. 

1. Przetwarzanie danych osobowych w Ośrodku wynika z realizacji zadań statutowych, 

tj .. świadczenia pomocy społecznej uprawnionym mieszkańcom gminy Głowno . 

2. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w systemie informatycznym, 

a także w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach 

ewidencyjnych. 

§3. 

1. Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., decydującym o 

celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głownie. 

2 Każda osoba będąca właścicielem danych osobowych ma prawa opisane w 

Rozporządzeniu, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich dani;ch, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takżeprawo do 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

3. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych są 

zobowiązane zachować w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczania, także 

po ustaniu zatrudnienia. 

§4 
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