
 
Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa danych osobowych stanowiącej załącznik nr 5 do 
zarządzenia organizacyjnego nr 97/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 września 2018 r. 
zawierający zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy współadministratorami, zgodnie z art. 26 
ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dalej RODO, udostępniony podmiotom, 
których dane dotyczą: 
 
1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych została ustanowiona w celu określenia zasad 
zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz poszanowania praw i wolności osób, 
których dane przetwarzane są w Urzędzie, z uwzględnieniem wymagań dla bezpieczeństwa 
danych osobowych określonych:  

1) w Rozporządzeniu 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, dalej RODO),  

2) w ustawie o ochronie danych osobowych.  
 
2. Uwzględniając charakter, kompetencje i zakres zadań wynikających z przepisów prawa 
uznano, że administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO,  
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach są:  

1) prezydent miasta Gliwice w zakresie realizacji ustawowych zadań, w tym wynikających 
z funkcji kierownika Urzędu oraz organu wykonawczego Gminy,  

2) kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gliwicach w zakresie realizacji zadań wynikających 
z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 
17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,  

3) Miejski Rzecznik Konsumentów w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  

 
3. Prezydent miasta Gliwice, kierując Urzędem Miejskim w Gliwicach (dalej Urząd), będącym 
jednostką organizacyjną, przy pomocy której prezydent miasta wykonuje swoje zadania, 
wynikające z przepisów prawa, organizuje pracę Urzędu, w tym ustala cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych oraz wdraża właściwe środki organizacyjne oraz 
techniczne, aby zapewnić wszystkim pracującym w Urzędzie możliwość realizacji zadań  
z uwzględnieniem wymagań prawa, w tym RODO.  
 
4. Administratorzy wymienieni w pkt 2.:  

1) korzystają z zasobów Urzędu, w tym współpracują z pracownikami Urzędu oraz 
korzystają z infrastruktury koniecznej do realizacji zadań, udostępnionej przez 
prezydenta miasta,  

2) w celu realizacji zadań własnych, korzystają z aplikacji dziedzinowych, niezbędnych do 
wykonywania pracy, wchodzących w skład Informatycznego Systemu Zarzadzania 
Miastem (dalej ISZM), na podstawie uprawnień nadanych przez upoważnionych 
pracowników prezydenta miasta,  

3) stosują regulacje organizacyjne dotyczące ochrony danych osobowych oraz 
bezpieczeństwa informacji wdrożone w Urzędzie przez prezydenta miasta.  

 
5. Za wyjątkiem prezydenta miasta pozostali administratorzy nie wyznaczają inspektora 

ochrony danych. IOD zgłoszony przez prezydenta miasta pełni swoją rolę w odniesieniu do 

pozostałych administratorów funkcjonujących w Urzędzie, w tym pełni rolę punktu 

kontaktowego dla podmiotów danych. 

(…) 
 
7. Prezydent miasta, jako administrator danych osobowych oraz kierownik Urzędu, wdraża 

środki techniczne i organizacyjne dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych  

w Urzędzie, a także dla zachowania poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych 

danych, które odnoszą się także do administratorów, o których mowa w pkt 2. 


