
ZARZĄDZENIE Nr 178/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.01.2017 r.

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta 
Krakowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Panią Renatę Woyciechowską na Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji w Urzędzie Miasta Krakowa. 

§ 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji wykonuje zadania w zakresie określonym 
w ustawie o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „ustawą”, i aktach wykonawczych do 
ustawy oraz w Zasadach zarządzania bezpieczeństwem informacji, stanowiących załącznik nr 
2 do zarządzenia nr 958/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie 
Miasta Krakowa.

§ 3. W przypadku nieobecności w pracy Pani Renaty Woyciechowskiej wykonywanie 
zadań w zakresie:

1) zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych;
2) prowadzenia rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych;
3) zgłaszania do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 

zbiorów danych, o których mowa w art. 27 ustawy;
4) opracowania i aktualizacji dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji;
5) prowadzenia rejestru incydentów bezpieczeństwa oraz wszczynanie postępowań 

wyjaśniających w związku z zaistniałymi incydentami;
6) podpisywania kart obiegowych pracowników Urzędu Miasta Krakowa,

powierza się Pani Magdalenie Rusnarczyk, Pani Agnieszce Stokłosie-Grzybek i Panu 
Markowi Mirosławskiemu.

  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

  § 5. Traci moc zarządzenie nr 1688/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 
2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta 
Krakowa, zmienione zarządzeniem nr 3424/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 
grudnia 2015 r.

  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2017 r.


