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Zarządzenie nr 207021
Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Systemu Informatycznego
w Urzędzie Miasta Jarosławia

Działając na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U 2020.713) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jarosławia
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia
14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:
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1; W celu pełnienia obowiązków nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych
osobowych pod kątem zabezpieczeń teleinformatycznych powołuje się z dniem 9 lipca
2021 r. Pana Piotra Gargasa - pracownika w Biurze Informatyki i Przetwarzania Danych
Urzędu Miasta Jarosławia na Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta
Jarosławia.
Do obowiązków Administratora Systemu Informatycznego należy:
l) Opracowywanie

i

przestrzeganie

procedur

bezpieczeństwa

systemów

teleinformatycznych,
2) kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem teleinformatycznym, a siecią
rozległą (z uwzględnieniem komunikacji poprzez sieć publiczną), oraz kontrola działań
inicjowanych z sieci rozległej (z uwzględnieniem komunikacji poprzez sieć publiczną),
a systemem teleinformatycznym,
3) zarządzanie

stosowanymi

w systemach

teleinformatycznych

środkami

uwierzytelnienia, wtym rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników oraz
dokonywanie zmiany uprawnień na podstawie uprzednio zaakceptowanego przez
Administratora

wniosku

o udzielenie

upoważnienia

do

przetwarzania danych

osobowych,

z

4) utrzymanie systemu teleinformatycznego w należytej kondycji technicznej,
$) współtworzenie i doradztwo w zakresie Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
służącej do określenia zasad elektronicznego przetwarzania danych osobowych,

6)

regularne tworzenie kopii zapasowych elektronicznych zasobów danych osobowych,
programów służących do ich przetwarzania, oraz okresowe sprawdzanie poprawności
wykonania kopii zapasowych celem uzyskania ciągłości zarządzania,

7)

nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu IT,
systemów teleinformatycznych, aplikacji oraz elektronicznych nośników informacji, na
których zapisane są dane osobowe,

8)

realizowanie przedsięwzięć w zakresie wyjaśniania i dokumentowania wspólnie z
Inspektorem Ochrony Danych przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa systemów
informatycznych,

dokonywania

oceny

zgodności

programów

z

przepisami

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,

)

kontrolowania wspólnie z Inspektorem danych Osobowych pracowników Urzędu w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

10) oraz inne zadania wynikające z $ 40 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Jarosławia.

3. Podczas nieobecności Pana Piotra Gargasa - Administratora Systemów Informatycznych
zastępstwo pełnił będzie upoważniony przez ASI pracownik Biura Informatyki
i Przetwarzania Danych Urzędu Miasta Jarosławia.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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