
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 24 lipca 2017 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2004 r., 

Nr 10, poz. 1024), § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 526)  zarządza się co następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.  Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 26/2008 r. Starosty Nowodworskiego z dnia 23  czerwca 

2008 r.  Starosty Nowodworskiego w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i zarządzania 

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Mazowieckim  oraz  zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 

30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Starosty Nowodworskiego nr 26/2008 z dnia 23 czerwca 2008 

roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym 

służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji. 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowodworski 

/-/ Magdalena Biernacka  

 

          


