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ZARZĄDZENIE NR 93 
 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 

w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji  
w Kuratorium Oświaty w Warszawie” 

 
 
Na podstawie art. 24 ust. 2, w związku z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016 r. z późn. zm.), 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. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.), § 3 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. nr 100, poz. 1024) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia 
nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego zarządzeniem nr 246 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zarządza się, co następuje: 

 

§1. Wprowadza i zatwierdza się do stosowania „Politykę Bezpieczeństwa Informacji 
w Kuratorium Oświaty w Warszawie”, zwaną dalej „Polityka” stanowiącą załącznik 
do zarządzenia. 

§2. 1. Nadzorowanie i koordynowanie związane z bezpieczeństwem informacji sprawuje 
Inspektor Ochrony Danych (IOD) powoływany odrębnym zarządzeniem. 

2. Mazowiecki Kurator Oświaty (administrator) wyznacza lokalnych administratorów 
systemu (LAS), którzy odpowiedzialni będą za realizację zadań dotyczących 
zapewnienia poprawnego i bezpiecznego przetwarzania informacji w systemie 
informatycznym oraz za jego sprawność, konserwację i wdrażanie technicznych 
zabezpieczeń. 

3. Dyrektor wydziału właściwy do spraw administrowania siecią komputerową oraz 
serwerami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie, sprawuje nadzór nad zapewnieniem prawidłowego 
i bezpiecznego przetwarzania informacji w systemie informatycznym. 

§3. 1. Dyrektorzy wydziałów, dyrektorzy delegatur oraz inne osoby pełniące funkcje 
kierownicze zobowiązani są do przestrzegania Polityki, o której mowa w § 1, 
w szczególności poprzez: 

1) przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Mazowieckiemu Kuratorowi 
Oświaty wniosków o wydanie upoważnień podległym pracownikom 
przetwarzającym zbiory danych osobowych; 
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2) tworzenie w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych warunków 
organizacyjnych i technicznych, umożliwiających realizację Polityki, w tym danych 
osobowych; 

3) współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz 
dyrektorem wydziału, o którym mowa w § 2 ust. 3. 

2. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie zobowiązani są do przestrzegania 
Polityki, o której mowa w § 1. 

3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zachowują 
swoją moc do czasu wydania nowych upoważnień. 

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się I Mazowieckiemu Wicekuratorowi 
Oświaty. 

§5. Tracą moc: 

1) zarządzenie Nr 51 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2012 r. 
w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie; 

2) zarządzenie Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 16 czerwca 2014 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych 
osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym  
do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie; 

3) zarządzenie Nr 11 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2016 r.  
w sprawie ustanowienia i wprowadzenia do stosowania procedury „Bezpieczne 
przetwarzanie danych w Jednostkach Administracji Rządowej w systemie 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) funkcjonującym w ramach 
infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”. 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

/-/ 

Aurelia Michałowska 


