WÓJT GM|NY

PUcK

ZAR'ZĄ,7J'NIE NR 44i19

WOJTA GMINY PUCK
z dnia ż5 lutego 2019 r.

w sprrwie wprorvadzenia zmiany w Politl-ce Ochrony Danych.

Nu podstuu,ie Rozpor:qdzenia Purląlnenlu Ettrclpejskiego i Rady- (I}E1 20l6/679 z dnia 27
kv,ietnia 20]6 r. y, spray]ie ocfuony ostib Jizycznych v, ltiqzku z przefu).lrz liem danych osobo-*vch i
l+,sprcv,ie su,obodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Ęrektyłry 95ił6/W'E oraz Ustau, v- z
dnia l0 ntclja 2018 r. o ochronie cltlnych osobou,ych (Dz. U, z 2018 r., poz. 10001

zar?d|zŹ'mrco nasbuje:
§1
Wprowadza się zrl;tiarty w Zńącmiku nr 3 do Załącznka ntrmer 12 Polityki Ochrony Danych,
przyjętą Zuząlzeniemnr 234118 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2018 r.

§2
Wz& zalączńka nł 3 do ZŃącznlka numer
niniej szego Zuząlzenia.

12

PoliĘki Ochrony Danych stanowi załączńk do

§3
Zarządz,enie wchodzi

rł życie z dniem podpisania.

Załącznik da Zuądzenia Wójta Gminy Puck
nr 44119 z dnia25lutepo 2019 r.

Urząd

zAŁĄcZNlK

GmĘ Puck

NR 3

KARTAOBIEGOWA
DLA OSÓB ZATRUDMONYCHNA PODSTAWIE I]MÓW
CYWILNOPRAWNYCII
Urząd Gminy Puck
84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

W związku z powierzeniem

Pani/Panu

zlecenia

podstawie umowy zlecenie/o dzieło* nr ..,........,,...,...... z dnia ........................, proszę o potwierdzenie

cąłności

zwiryalych z zawarciem umowy.

czYNNoŚC
Pracownik sporządzający

umowę Zlecenia/u mowę o
dzielo*

DATA

PoDPIs

Przeprowadzenie szkolenia BHP
(karta szkolenia wstępnego -

zńcmk)

Poflvierdzenie zapoznania się z oceną
rv zyka zawodowego
Porwierdzenie Zapoznania się z
instrŃcj ą bezpieczeństwa
pożarowego (do wglądu na
stanowisku ds, kaclr)* *
Zebranie zgod1, na przetwarzanie
danych

osobowych numer telęfonu.

adres mailorry

Inspektor ds. ochrony danycb
Gralryna K8wczyńska
e-mail: ior!l@g!d!ą.EurĘp1
Koordynator d§. ochrony
danych Kamila Dettlaff ***

Przeprowadzenie szkolenia w
zakresie ochrony danvch osobolwch
Zapoananie osoby zatrudnionej na
podstawie umowy cyv/ilnoprawnej z

polityką ochrony Danych

Wprowadzenie do err,idencji osób
upowżnionych (umołva
przętwalzania danych w imieniu
administratora)

Informatyk****

na

Nadanie uprarvnień w systemach
infornratycznych, zgodnie z
rvykonyv,anym zleceniem za zgodą
kierovnika Referatui samodzieInęgo
stanowiska

*niewłaściweskręślić
**dotyczy umów zawaft),ch z osobami wykonującymi zlecenie na terenie budynku Urzędu Gminy PLtck
***dotyczy umów, przy realżacji którycĘ ma miejsce przetwarzanie danych osoborłych
****dotycuy umów, przy realŁacji ldórych, konieczre jest nadanie uprawnień w systemach

