ZARZ4DZENTE WEWNETRZNE

NR

.n9

PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z

dnia

czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia szczeg6lowych zadari Biura Bezpieczeristwa Informacji

Na podstawie $ 26 ust.

I i 2 w zwrEzku z $ 29 regulaminu

organrzacyjnego Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku, stanowi4cego zal4cznlk do zarzqdzenia Nr 543115 Prezydenta
Miasta Bialegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu
organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu w Bialymstokut oraz $ 26 zal4cznika do Regulaminu
Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, zarz4dzam. co nastgpuje:

$1
Ustalam szczeg6lowe zadarria Biura Bezpieczehstwa Informacji, w brzmieniu okreSlonym
w zatqczniku do niniejszego zarzqdzenia.

$2

Traci moc zarz4dzenie wewngtrzne Nr 29118 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia
l1 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczeg6lowychzadanBiura Bezpieczehstwa Informacji.

$3
Wykonanie zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Dyrektorowi Biura
B ezpie czenstwa Informacj

i.

$4
Zarzqdzenie wchodzi

w

zycie z dniem podpisania zmocEobowi4zuj4c4od

1

mi1a20l9r.

drha

I Zmienione zarz4dzeniami: Nr 102 l/15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.,
Nr 43211'7 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 229 kwietnia20lT r., Nr I I l8/17 z dnia l8 wrzeSnia 2017 r.,
Nr 1484/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia 29 grudnia 2017 r., Nr 666/18 z dnia 0l czerwca
2018r., Nr 1071/18 z dnia 7 wrzeSnia 2018 r., Nr 1359/18 z dnia 7 grudnia 2018 r., Nr 1420/18 z dnia
3 t grudnia 2018 r. oraz Nr 280119 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zalqcznik do

ZARZ4DZENIA WEWN4TRZNEGO NR. .n9
NTA MIASTA BIALEGOSTOKU

PREZ
zdnia

zerwca 2019 r.

Biuro Bezpieczeirstwa Informacji

1.
2.
3.

-

symbol ,,BBI"

Biurem Bezpieczehstwa Informacji kieruje Dyrektor.
Podczas nieobecnoSci Dyrektora, pracE Biura kieruje osoba Wznaczona przez Dyrektora
Biura w uzgodnieniu z P rezydentem Miasta.
Do zadan Biura nale?y w szczeg6lnoSci:

1) nadz6r nad bezpieczenstwem przetwarzania danych osobowych oraz informacji
ptzetwarzanych w Urzgdzie, w tym przeprowadzanie kontroli okresowych
i problemovyych;

2) planowanie i realizacja polityki

bezpieczeristwa elektronicznego przetwarzania
informacji, wynikaj4cej z akt6w prawnych dotyczqcych ochrony danych osobowych
i innych przepis6w szczeg6lnych;

3) planowanie, wdrazanie, monitorowanie, doskonalenie orM nadz6r
pr zestr ze gani em

Sy

stem u Zarz4dzani a B ezp

iec

ze

f stwa Info rmacj

4) zapewnienie okresowego audytu stanu bezpieczeristwa
teleinformat y czny ch, w szczegolno S ci poprzez

te

6)

czenstwa

i zaru4dzania

ci

4glo

5

ci4

system6w

sty penetracyj ne ;

5) analiza oraz koordynowanie dzialah w zakresie
b ezpie

nad

i;

zarzqdzania incydentami

pr zetw ar zani a i nfo rmacj

i;

dokonywanie zgloszeti naruszenia ochrony danych osobowych do Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych;

7) prowadzenie rejestru czynnoSci

przetwarzania danych osobowych oraz rejestru
wszystkich kate gorii czynno5ci przetw arzania w imieniu admini stratora;
8) prowadzenie ewidencji upowaZniefidostgp6w do zbior6w danych osobowych;
9) udzielanie wyja5nien oraz konsultowanie z pracownikami Urzgdu spraw zwiqzanych
z przetw arzaniem danych o sobowych w IJ rzEdzie Miej skim w B i alymstoku ;
10)wsp6ldzialanie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w obszarze dotycz4cym
zarzEdzatia bezpieczeflstwem informacji, w szczeg6lnoSci ochrony danych
osobowych;
ll)zglaszanie incydentow z zak'resu cyberbezpieczeristwa do CSIRT NASK, wraz z ich
obslug4.

4- Biuro wykonuje r6wnie2 zadaria

wynikaj4ce z Rozporz4dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
frzycznych w zwi4zkl z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektyv"y 95146/WE (og6lne rozporzqdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z 2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127 .2 z 20lB r.
zwanego dalej RODO) obslugujqc w tym zakresie inspektora ochrony danych, a w
szcze96lnoSci:

1) informuje kierownictwo

orv

pracownik6w Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku,
o obowi4zkach spoczywaj4cych na nich w zwiqzku z ochron4 danych osobowych
i doradza im w tych sprawach;

2) monitoruje przestrzeganie przepis6w o ochronie danych oraz polityk Urzgdu
Miejskiego w Bialymstoku w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podzial
obowi4zk6w, dzialania zwigkszajqce SwiadomoS6, szkolenia personelu
ucze stnicz4c e go

w

o p e racj

ach pr zetw ar zania

or az p o wi

qzane z ty m audyty

;

zalecen co do oceny skutk6w dla ochrony danych oraz monitoruje jej
wykonanie zgodnie z art. 35 RODO;
wsp6lpracuje zUrzgdem Ochrony Danych Osobowych;
pelni funkcjg punktu kontaktowego dla Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w
kwestiach zwr4zarrych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami,
o kt6rych mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzi
konsultacje we wszelkich innych sprawach;
pelni funkcjg punktu kontaktowego dla os6b, kt6rych dane przetwarzaUrz4d Miejski
w Bialymstoku, we wszystkich sprawach zwi4zanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz wykonywaniem praw przysluguj4cych im na mocy RODO.

3) udziela

4)
5)

6)

PRBZYDEM

w*

