
 

 

ZARZĄDZENIE NR 73.2021 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 9 sierpnia 2021 roku  

w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych  

u Administratora 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 i art. 32 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), zarządza się, co 

następuje: 

 

§1. Wprowadza się do stosowania u Administratora nową dokumentację ochrony danych osobowych 

obejmującą w szczególności Politykę Ochronę Danych wraz z załącznikami, a także dokumenty, w tym 

procedury, wskazane w treści Polityki Ochrony Danych, wydane na podstawie Polityki Ochrony 

Danych lub wydane w związku z jej treścią (m.in. Podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych  

u Administratora, nawet jeśli wydane zostały przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia). 

 

§2. Nowe dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych u Administratora, jak również nowe 

wersje dotychczasowych dokumentów, wydane przez Administratora, stają się automatycznie 

wiążące z chwilą ich wydania.  

 

§3. Wprowadzana dokumentacja ochrony danych jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym 

panującym u Administratora, w szczególności co do wdrożonych środków organizacyjnych  

i technicznych ochrony danych osobowych oraz została sporządzona zgodnie z jego najlepszą wiedzą, 

w oparciu o informacje przekazane przez personel zatrudniony lub współpracujący  

z Administratorem.  

 

§4. Zobowiązuje się wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe z upoważnienia Administratora 

oraz podmioty, którym Administratora powierzył przetwarzanie danych osobowych, do 

bezwzględnego przestrzegania zasad, praw i obowiązków wynikających z dokumentów, o których 

mowa w niniejszym Zarządzeniu, jak również wytycznych i poleceń dotyczących ochrony danych 

osobowych wydawanych przez Administratora, a także przez: administratora bezpieczeństwa 

informacji, inspektora ochrony danych lub administratora systemów informatycznych (w razie ich 

wyznaczenia lub powołania).  

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

Wójt Gminy 
/-/ Anatol Piaskowski 
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Uzasadnienie do  

Zarządzenia Nr 73.2021  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 9 sierpnia 2021 roku 

 
w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych  

u Administratora 

 
 

Zgodnie z treścią 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 oraz na 
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu uaktualnienia istniejącej 
dokumentacji wprowadza się do stosowania   u Administratora nową dokumentację ochrony danych 
osobowych obejmującą w szczególności Politykę Ochronę Danych wraz z załącznikami, a także 
dokumenty, w tym procedury, wskazane w treści Polityki Ochrony Danych, wydane na podstawie 
Polityki Ochrony Danych lub wydane w związku z jej treścią (m.in. Podstawowe zasady przetwarzania 
i ochrony danych u Administratora, nawet jeśli wydane zostały przed dniem wejścia w życie 
niniejszego Zarządzenia).  
 

Biorąc pod uwagę powyższe wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne                                        
i uzasadnione.  

 
 
 

 
Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 
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