
                                                         

Zarządzenie nr 6/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia  10.stycznia 2012 roku

w  sprawie:  Zasad  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Użytkowników 
                         Zewnętrznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
                         Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 

2001, Nr 142, poz. 1591 z p. zm. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza  się  „Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Użytkowników 

Zewnętrznych w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla 

mieszkańców  gminy  Drobin”  finansowanego  w  ramach  działania  8.3  „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion”,  osi  priorytetowej  8 „Społeczeństwo  Informacyjne – 

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007 – 2013, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr6/2012
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Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.01.2012 r. 
w sprawie „Zasad przetwarzania ochrony danych 
osobowych przez Użytkowników Zewnętrznych w 
projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Zasady przetwarzania danych osobowych
przez Użytkowników Zewnętrznych w projekcie

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny
dla mieszkańców gminy Drobin”

§ 1

Projektodawca

1. Projekt  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców 
gminy Drobin”  zwany dalej „Projektem”, jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion", 
Osi  priorytetowej  8  „Społeczeństwo  informacyjne  -  zwiększanie  innowacyjności 
gospodarki"  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  2007  -  2013, 
współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy - Numer POIG 08.03.00-14-108/10-00 – o 
dofinansowanie projektu zawartej  pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie 
zwana dalej „Instytucją Wdrażającą” a projektodawcą – Gminą Drobin w dniu 26.05.2011 
r.

3. Projekt jest realizowany przez Gminę Drobin zwaną dalej „Projektodawcą.”
4. Biuro  Projektu  znajduje  się  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Drobin,  ul.  Marsz.  Józefa 

Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 
7.30 – 15.30 i czwartki w godzinach 8.30 – 16.30

5. Okres realizacji projektu: od 26.05.2011 r. do 30.06.2012 r

§ 2

Postanowienia ogólne
1. Zasady i tryb postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Projekcie określa 

Polityka ochrony danych osobowych, zwana dalej „Polityką”.
2. Słowniczek:

1) Administrator  Bezpieczeństwa  Informacji  –  osoba  odpowiedzialna  za  nadzór  nad 
zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w Projekcie u Projektodawcy.

2) Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie  - rozporządzenie 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 danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
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4) Użytkownik Zewnętrzny  – osoba lub podmiot, który został zaangażowany w działania w 
ramach  Projektu,  mająca  dostęp  do  danych  osobowych  (lub  części  danych  osobowych) 
przetwarzanych w Projekcie.

5) Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – osoba odpowiedzialna za nadzór 
nad  zapewnieniem  bezpieczeństwa  danych  osobowych  w  Projekcie  u  Użytkownika 
Zewnętrznego.

6) Dane  osobowe  -  wszelkie  informacje  dotyczące  zidentyfikowanej  lub  możliwej  do 
zidentyfikowania osoby fizycznej.

7) Przetwarzanie  danych  osobowych  -  jakiekolwiek  operacje  wykonywane  na  danych 
osobowych  polegające  na:  zbieraniu,  utrwalaniu,  opracowywaniu,  zmienianiu, 
przechowywaniu,  analizowaniu,  raportowaniu,  aktualizowaniu,  udostępnianiu lub usuwaniu 
danych osobowych.

8) Zabezpieczenie  danych  osobowych  -  środki  administracyjne,  techniczne  i  fizyczne 
wdrożone w celu zabezpieczenia zasobów technicznych oraz ochrony przed zniszczeniem, 
nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych 
bądź ich utratą.

9) Pracownik  -  osoba  zatrudniona  przez  Projektodawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  lub 
innego stosunku prawnego.
3. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych w Projekcie przez 

Użytkowników Zewnętrznych w ramach działań w Projekcie.
4. Administratorem  Bezpieczeństwa  Informacji  w  Projekcie  u  Projektodawcy  jest 

Koordynator Projektu.
5. Zakres  obowiązków  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  w  Projekcie  u 

Projektodawcy jest określony w Polityce.

§ 3

Użytkownik Zewnętrzny

1. Użytkownik  Zewnętrzny  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  przestrzegania  zasad 
bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych,  określonych  w  niniejszym 
dokumencie;
2. Użytkownik Zewnętrzny nie udziela informacji o przetwarzanych danych osobowych 
innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika wprost z przepisów prawa i tylko w 
sytuacji, gdy przesłanki określone w tych przepisach zostały spełnione;
3. Użytkownik Zewnętrzny bezzwłocznie zawiadamiania Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji  w  Projekcie  u  Projektodawcy  o  wszelkich  przypadkach  naruszenia 
bezpieczeństwa  danych  osobowych  w  Projekcie,  a  także  o  przypadkach  utraty  lub 
kradzieży dokumentów lub innych nośników zawierających te dane osobowe.

§ 4

Zasady  przetwarzania  danych  osobowych  w  Projekcie  przez  Użytkowników 
Zewnętrznych
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1. Administratorem  danych  osobowych  zebranych  w  Projekcie  jest  Instytucja 
Zarządzająca  dla  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  [Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4]
2. Dane osobowe przetwarzane w Projekcie podlegają ochronie zgodnie z przepisami 
ustawy.
3. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w Projekcie może zostać powierzone 
innemu podmiotowi, wyłącznie w celu określonym w ust. 5, pod warunkiem zawarcia z 
tym  podmiotem pisemnej  umowy  lub  porozumienia,  w  pełni  respektujących  przepisy 
ustawy, rozporządzenia oraz umowy o dofinansowanie projektu.
4. Przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Użytkowników  Zewnętrznych  jest 
dopuszczalne  wyłącznie  w  zakresie  niezbędnym  do  realizacji  zadań  zleconych  w 
ramach Projektu przez Projektodawcę.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie może naruszać praw i wolności osób, których 
dane  osobowe  dotyczą,  a  w  szczególności  zabrania  się  przetwarzania  danych 
osobowych  ujawniających  pochodzenie  rasowe  lub  etniczne,  poglądy  polityczne, 
przekonania  religijne  lub  filozoficzne,  przynależność  wyznaniową,  partyjną  lub 
związkową,  jak również  danych o stanie zdrowia,  kodzie genetycznym,  nałogach lub 
życiu seksualnym oraz danych dotyczących orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a 
także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
6. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w trybie 
określonym w ustawie oraz w pełnej zgodności z przepisami prawa.
7. Umowy  lub  porozumienia  o  powierzeniu  przetwarzania  danych  osobowych  w 
Projekcie  powinny  zostać  przed  podpisaniem,  w  zakresie  dotyczącym  zasad 
przetwarzania danych osobowych, zaopiniowane przez Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji.
8. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że jej dane osobowe, 
przetwarzane  przez  Projektodawcę  w  Projekcie  są  niekompletne,  nieaktualne, 
nieprawdziwe, lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji 
celu,  w  jakim  zostały  zebrane,  Użytkownik  Zewnętrzny  jest  zobowiązany  do 
powiadomienia  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  w  celu  uzupełnienia, 
uaktualnienia,  sprostowania  danych  osobowych,  czasowego lub  stałego  wstrzymania 
przetwarzania  kwestionowanych  danych  osobowych  lub  ich  usunięcia,  zgodnie  z 
żądaniem osoby, której dane osobowe dotyczą.

§ 5

Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1. Obowiązki  Zewnętrznego  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  mogą  być 
wykonywane  przez  osobę  upoważnioną  do  podejmowania  decyzji,  w  imieniu 
Użytkownika Zewnętrznego.
2. Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji zapoznał się i zobowiązuje się 
do  przestrzegania  Zasad  przetwarzania  danych  osobowych  w  Projekcie  przez 
Użytkowników Zewnętrznych. (załącznik nr 1 niniejszego dokumentu).
3. Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji konsultuje się i współpracuje z 
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Projekcie u Projektodawcy.
4. W  doborze  i  stosowaniu  środków  ochrony  udostępnionych  danych  osobowych 
Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji zwraca szczególną uwagę na ich 
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należyte  zabezpieczenie  przed  udostępnieniem  osobom  nieuprawnionym,  kradzieżą, 
uszkodzeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.
5. Do przetwarzania  danych osobowych  przez Użytkownika Zewnętrznego mogą być 
dopuszczeni jedynie pracownicy Użytkownika Zewnętrznego posiadający odpowiednie 
upoważnienie wydane przez Zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszego dokumentu stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik  nr  1  –  Upoważnienie  Użytkownika  Zewnętrznego  o  mianowaniu 
Zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

2) Załącznik  nr  2  -  Oświadczenie  Zewnętrznego  Administratora  Bezpieczeństwa 
Informacji o zapoznaniu się z przepisami ustawy, „Zasadami przetwarzania danych 
osobowych przez Użytkowników Zewnętrznych w projekcie” oraz z Listą działań, w 
których mogą być przetwarzane dane osobowe przez Użytkownika Zewnętrznego w 
ramach Projektu. 

3) Załącznik  nr  3 – Lista działań,  w których  mogą być  przetwarzane dane osobowe 
przez Użytkownika Zewnętrznego w ramach Projektu;

2. Do spraw nieuregulowanych w stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik nr 1
do Zasad przetwarzania danych osobowych 

przez Użytkowników Zewnętrznych 
w projekcie  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Drobin, ……………………………………
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”



                                                         

w z ó r

UPOWAŻNIENIE

W imieniu …………………………………………………………………..  oświadczam, iż 
z  dniem:  ……………………………………. Zewnętrznym  Administratorem  Bezpieczeństwa 
Informacji  w projekcie  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  –  Internet  socjalny  dla 
mieszkańców  gminy  Drobin” ze  strony  Użytkownika  Zewnętrznego  zostaje 
……………………………………………………………………………………………..  Projekt  jest 
współfinansowany przez Unię Europejską Unię Europejską w ramach w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion", Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo 
informacyjne  -  zwiększanie  innowacyjności  gospodarki"  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna  Gospodarka  2007  -  2013,  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Stosowane upoważnienie jest wydane do dnia: ………………………………………………

Zakres  obowiązków  Zewnętrznego  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  określa 
dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych przez Użytkowników Zewnętrznych w 
projekcie:  Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  –  Internet  socjalny  dla  mieszkańców 
gminy Drobin”  wraz z załącznikami.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik nr 2
do Zasad przetwarzania danych osobowych 

przez Użytkowników Zewnętrznych 
w projekcie  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Drobin, ……………………………………
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w z ó r

OŚWIADCZENIE

………………………………………………………………
Zewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

………………………………………………………………
Nazwa Użytkownika Zewnętrznego

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami ustawy, „Zasadami przetwarzania danych 
osobowych przez Użytkowników Zewnętrznych w projekcie” oraz z Listą działań, w których 
mogą być przetwarzane dane osobowe przez Użytkownika Zewnętrznego w ramach Projektu 
„Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  –  Internet  socjalny  dla  mieszkańców  gminy 
Drobin”, współfinansowanego przez Unię Europejską Unię Europejską w ramach w ramach 
działania  8.3 „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu – eInclusion",  Osi  priorytetowej  8 
„Społeczeństwo  informacyjne  -  zwiększanie  innowacyjności  gospodarki"  Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

……………………………………………………..
Data, czytelny podpis

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik nr 3
do Zasad przetwarzania danych osobowych 

przez Użytkowników Zewnętrznych 
w projekcie  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Lista działań, w których mogą być przetwarzane dane osobowe 
przez Użytkownika Zewnętrznego

w  ramach  Projektu  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  –  Internet  socjalny  dla 
mieszkańców gminy Drobin”, współfinansowanego przez Unię Europejską Unię Europejską 
w ramach  w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion", 
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Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Szkolenia Beneficjentów ostatecznych
2. Instalacja Internetu
3. Dostawa sprzętu komputerowego

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski
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