DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.
Poz. 17
ZARZĄDZENIE NR 17/2020
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 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) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 125), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) w związku z § 20
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) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i z 2020 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 43/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 44) § 5 ust. 5 pkt 1
otrzymuje następujące brzmienie:
„1) w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, przechowywane są
przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw kadrowych;”.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Główny Inspektor Transportu Drogowego: A. Gajadhur

