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Dotyczy: udzielenia informacji publicznej
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) uprzejmie informujemy:
1) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i
eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet - w rozumieniu dyspozycji
§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. 2012.526) ?
Ad.1 Urząd Gminy opracował instrukcję zarzadzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych.
2) czy Urząd (Gmina) opracował wzmiankowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na
podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 - stosownie do wymogów §20 ust. 3 cytowanego
powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, (...) ?
Ad.2 Instrukcja została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o
ochronie danych osobowych, rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, oraz na
podstawie wytycznych GIODO w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa
danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych.
§3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w
przedmiocie - kiedy ostatni raz wykonano w Jednostce Samorządu Terytorialnego - okresowy audyt
wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, w rozumieniu §20 ust. 2 pkt. 14 ww.
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) ?
Ad.3 Audyt przeprowadzono w 2014 roku.
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