
Zarządzenie nr 23/2018 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Na podstawie § 10 ust. 4 i 5 pkt. 2  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu1, w związku z: 
- § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247),   
- art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 32 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się  
co następuje: 
 

§1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w szczególności ochrony danych 
osobowych2, zawartych w zbiorach lub mających stanowić część zbiorów danych, dla których 
administratorem jest PCPR w Toruniu, a także mając na uwadze potrzebę ciągłego 
doskonalenia sposobu realizowania zadań publicznych, uwzględniając zalecenia zawarte  
w normach serii PN-ISO/IEC 27000, ustanawia się i wdraża do stosowania Politykę Ochrony 
Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2. Zobowiązuje się pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zapoznania 
się i ścisłego stosowania zasad bezpieczeństwa danych i informacji wskazanych w Polityce 
Ochrony Danych. 

§3. Monitorowanie przestrzegania zasad postępowania określonych w Polityce Ochrony 
Danych w zakresie ochrony danych osobowych powierza się wyznaczonemu Inspektorowi 
Ochrony Danych. 

§4.  Traci moc Zarządzenie Dyrektora PCPR nr 16/2018 z dnia 20.09.2018 r. 

§5.  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Dyrektor 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 
 

Jolanta Zielińska 

                                                 
1 Załącznik do uchwały nr 422/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28.12.2017 r. 
2 W szczególności poufności, dostępności i integralności przetwarzanych danych osobowych. 


