DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 27 marca 2015 r.
Poz. 15
ZARZĄDZENIE NR15/2015
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych
Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) w związku z § 3 rozporządzenia 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) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310),
zarządza się, co następuje:
§ 1. W Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Głównym Inspektoracie
Transportu Drogowego, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2015 Głównego
Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki
Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Głównym Inspektoracie Transportu
Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4 w ust. 4 skreśla się pkt 7;

2)

w § 10:
a)

skreśla się ust. 4 i 5,

b)

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
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formalnym

kierując

się

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz dokonuje adnotacji, wyrażając
zgodę lub odmawiając udostępnienia żądanych danych osobowych.
7. KKO przy współpracy z ABI przygotowuje odpowiedź odmowną na wniosek
o udostępnienie danych osobowych do wnioskodawcy (w sprawach budzących
wątpliwości również we współpracy z radcą prawnym) przy zachowaniu zasady, że
powinna ona zawierać uzasadnienie powołujące się na właściwe przepisy prawa.”,
c)

skreśla się ust. 8,

d)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Komórka organizacyjna zbiera informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi

oraz opracowuje jej projekt.”;
3)

załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: wz. M. Maksimiuk
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Załącznik do zarządzenia nr 15/2015
Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 27 marca 2015 r. (poz. 15)

Załącznik nr 9 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Wzory dotyczące rejestrów udostępnień danych osobowych oraz sprzeciwów
na przetwarzanie danych

Wzór Rejestru udostępnień danych osobowych osobom, których one dotyczą
Data wpłynięcia

Imię

Rodzaj

wniosku od

i nazwisko osoby

zbioru/zasobu

osoby

wnioskującej

Data udostępnienia

i jego lokalizacja

Wzór Rejestru sprzeciwów na przetwarzanie danych od osób, których one dotyczą
Data wpłynięcia
wniosku ze
sprzeciwem
osoby

Imię
i nazwisko osoby
wnioskującej

Rodzaj
Decyzja dotycząca

Data wykonania

wniosku

decyzji

zbioru/zasobu
i jego lokalizacja

