Zarządzenie nr … /2015
Dyrektora Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie Zasad udostępniania danych osobowych
zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), § 3 i § 4
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się do stosowania z dniem 1 lutego 2015 r. „Zasady udostępniania danych osobowych
zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji”
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

Załączniki:
1. Zał. Nr 1 Zasady udostępniania danych osobowych zgodnie z Polityką bezpieczeństwa informacji
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia dyrektora
Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
z dnia 31 stycznia 2015 r.
ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Administrator Danych Justyna Kramorz
z dniem 1 lutego 2015 r. w podmiocie o nazwie Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r.,
poz. 926 z późn. zm.), wdraża dokument o nazwie „Zasady udostępniania danych osobowych
zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji”.
§ 1.
Udostępnianie danych osobowych jest jedną z form ich przetwarzania, polegającą na okazaniu ich
treści podmiotowi innemu niż administrator danych. Udostępnienie danych osobowych nie może
naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
§ 2.
Udostępnienie danych osobowych może nastąpić :
1. w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
2. jeśli będzie ono niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej albo podmiot, który ma je otrzymać.
§ 3.
Udostępnienie danych następuje na pisemny i umotywowany wniosek, zawierający informacje
umożliwiające wyszukanie żądanych danych osobowych w zbiorze oraz wskazujący zakres
i przeznaczenie tych danych.
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§ 4.
Udostępnienie danych może nastąpić bez formy pisemnego wniosku jedynie na rzecz podmiotów
uprawnionych ustawowo do uzyskania danych, w sposób określony w odrębnych ustawach,
w szczególności na podstawie imiennych upoważnień nadanych funkcjonariuszom właściwych
służb.

Podpis Administratora Danych Osobowych

….....................................................................
Podpis

Podpis Administratora Bezpieczeństwa Informacji

….....................................................................
Podpis
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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
CENTRUM KULTURY ŚLĄSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

1. Wniosek do: ......................................................................................................................................
(dokładne oznaczenie administratora danych)

2. Wnioskodawca: .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.
(nazwa firmy i jej siedziba albo nazwisko, imię i adres zamieszkania wnioskodawcy, ew. NIP oraz nr REGON)

3. Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych albo wskazanie wiarygodnie uzasadnionej
potrzeby posiadania danych objętych ustawa o ochronie danych osobowych: .......................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Zakres żądanych informacji ze zbioru: …...........................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

...........................................................................................
(data, podpis i ew. pieczęć wnioskodawcy)

Wpłynęło w dniu ………………………….. Nr w rejestrze ……………………/ ................................
(data i podpis)

Decyzja
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

.............................................
(data i podpis)
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