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ZARZĄDZENIE 31 A / 2021 z dnia 30.06.2021 r. w sprawie o powołania 

Administratora Systemu Informatycznego  w Urzędzie Gminy w 

Kawęczynie  
 

Na podstawie  art. 37  Rozporządzenia Parlamentu 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 uchwalenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) zarządzam,  co 

następuje : 

§ 1 

1. Powołuję Pana Przemysława Pawlaka na Administratora Systemu 

Informatycznego  w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, 

§ 2  

1. Zakres zadań Administratora Systemu Informatycznego: 

1) Nadzór nad sprzętem komputerowym oraz odpowiedzialność za jego 

prawidłowe funkcjonowanie. 

2) Administrowanie serwerem, siecią komputerową i siecią internetową; dbałość   

o ich zabezpieczenie. 

3) Dokonywanie instalacji systemów operacyjnych i programów komputerowych. 

4) Zarządzanie bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemie 

informatycznym; wyznaczanie i doskonalenie wymaganych zabezpieczeń 

danych przed zagrożeniami związanymi z ich przetwarzaniem. 
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5) Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji 

w sieci. 

6) Prowadzenie nadzoru nad archiwizacją zbiorów danych. 

7) Przechowywanie haseł programowych. 

8) Przeprowadzanie aktualizacji programów antywirusowych. 

9) Wykonywanie kopii zapasowych i kopii awaryjnych systemu informatycznego. 

10) Wykonywanie przeglądu i konserwacji systemu informatycznego. 

11) Dokonywanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania używanego do 

przetwarzania danych osobowych. 

12) Współpraca z firmami obsługującymi poszczególne systemy informatyczne                                     

w Urzędzie. 

13) Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowani w Urzędzie. 

14) Nadawanie użytkownikom adresów poczty elektronicznej.  

2. Administrator Systemu Informatycznego wykonuje zadania nałożone na niego                     

w polityce Ochrony Danych Urzędu Gminy w Kawęczynie.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 lipca 2021 r.  

 

 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Wójta 

Gminy Kawęczyn Nr 84/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
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Inspektora ochrony danych i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie 

Gminy w Kawęczynie.  

 

    

    Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 
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