
Zarządzenie  nr 5/2019 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

z dnia 02 maja 2019 r. 

zmieniające zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 23/2019  
z dnia 19.12.2018 r. 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 Polityce ochrony danych PCPR w Toruniu v.2/2018 stanowiącej załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 23/2018 z dnia 19.12.2018 
r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w 
Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 3 do Polityki ochrony danych (rejestr czynności przetwarzania) otrzymuje 
brzmienie jak w załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2) Załącznik nr 4 do Polityki ochrony danych (rejestr incydentów i naruszeń przetwarzania 
danych osobowych) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

3) Załącznik nr 9a do Polityki ochrony danych (wykaz osób upoważnionych) otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4) Załącznik nr 11 do Polityki ochrony danych (klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych zebranych bezpośrednio) otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszego zarządzenia. 

5) Załącznik nr 12a do Polityki ochrony danych (klauzula informacyjna na potrzeby 
rekrutacji) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§2.  Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 maja 2019 r. 
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1 Załącznik do uchwały nr 422/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 28.12.2017 r. 


