
Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w MIodziezowym Domu Kuitury nr 2 w Lublinie 

REGULAMIN W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W MtODZIEZOWYM DOMU KULTURY NR 2 W LUBLINIE 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z 

pozn. zm.) 
2. Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn t̂rznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urẑ dzenia i systemy informatyczne stuzqce do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) 

§1 

1. Kazdy z pracownikow w MDK nr 2 w Lublinie ma prawo do ochrony dotyczacych go danych 
osobowych. 

2. Przetwarzanie danych osobowych moze miec miejsce ze wzgledu na dobro publiczne, dobro osoby, 
ktorej dane dotyczq, lub dobro osob trzecich w zakresie i trybie okreslonym regulaminem. 

3. Za dane osobowe uwaza siQ wszelkie informacje dotyczqce zidentyfikowanej lub mozliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej. 

§2 

1. Administratorem danych osobowych w MDK nr 2 w Lublinie jest Dyrektor Placowki. 
2. Administrator danych przetwarzajqcy dane powinien dotozyc szczegolnej starannosci w celu 
ochrony interesow osob, ktorych dane dotyczq, a w szczegolnosci jest obowî zany zapewnic , aby 
dane te byly: 

- przetwarzane zgodnie z prawem, 
- zbieranie dIa oznaczonych, zgodnych z prawem celow i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami, 
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celow, w jakich sq przetwarzane, 
- przechowywane w postaci umozliwiajqcej identyfikacj^ osob, ktorych dane dotycz^. 

3. Przetwarzanie danych w celu innym niz ten, dIa ktorego zostafy zebrane, jest dopuszczalny, jezeli 
nie narusza praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg. 
4. Administrator danych jest zobowiqzany zastosowac srodki techniczne i organizacyjne 
zapewniaĵ ce ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednio do zagrozeh , a w 
szczegolnosci powinien zabezpieczyc dane przed ich udost^pnieniem osobom nieupowaznionym, 
zabraniem przez osob^ nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianq, utrata, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

§3 

1. Do przetwarzania danych mogq bye dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce upowaznienie 
nadane przez administratora danych. 

2. Administrator danych jest obowî zany zapewnic kontrol^ nad tym, jakie dane osobowe ,kiedy i 
przez kogo zostaty do zbioru wprowadzone oraz komu ŝ  przekazywane. 

3. Osoby, ktore zostaty upowaznione do przetwarzania danych, obowiqzane zachowac w 
tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 
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§4 . 

1. Administrator danych moze udziellc upowaznienia pracownikom placowki : pedagogicznym i 
niepedagogicznym do przetwarzania danych osobowych w MDK nr 2. 

2. Upowaznienia , o ktorych mowa w ust.l, ŝ  imienne i udzielane w formie pisemnej na czas 
okreslony lub na czas nieokreslony - do odwotania udzielonego upowaznienia. 

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust.l, winien precyzyjnie okreslac zakres spraw obj^tych 
upowaznieniem. 

4. Kazde upowaznienie jest rejestrowane w rejestrze upowaznieri. 

§5 

Osoby, ktore zostaty upowaznione do przetwarzania danych zobowigzane ŝ  do: 
1. Zachowania szczegolnej starannosci przy gromadzeniu danych , aby dane te byty: 
- przetwarzanie zgodnie z prawem; 
- zbierane dIa oznaczonych, zgodnych z prawem celow i nie poddawanie dalszemu przetwarzaniu 

niezgodnemu z tymi celami; 
- merytoryczne poprawne i adekwatne w stosunku do celow, jakich sq przetwarzane. 
2. Poprawnego korzystania z aplikacji zgodnie z powierzonymi obowiqzkami stuzbowymi. 
3. Informowanie Administratora Systemu o wszelkich nieprawidtowosciach dziatania Aplikacji. 
4. Ustalenie hasta, okresowe zmiany haset. 
5. Utrzymanie w scistej tajemnicy haset, ktorymi siQ postuguje. 
6. Zmiany hasta w przypadku powzî cia przez uzytkownika podejrzenia lub stwierdzenia, ze z hastem 
mogty zapoznac SIQ osoby trzecie i powiadomienie o tym fakcie Administratora Bezpieczehstwa 
Informacji. 
7. Zgtaszanie awarii urz^dzeh komputerowych, oprogramowania systemowego, sieci komputerowej 
Administratorowi. 

§6 

Administrator danych powotuje Administratora bezpieczehstwa informacji , ktory odpowiedzialny 
jest za : 

1. Realizacĵ  ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczqcym Administratora 
bezpieczehstwa informacji. 

2. Zapewnienie , ze do informacji chronionych maja dostep wytqcznie osoby upowaznione. 
3. Zabezpieczenie obszarow przetwarzania danych osobowych w sposob uniemozliwiajacy dostep 

do nich osob trzecich. 
4. Ewidencjonowanie udostQpniania danych zgodnie z ustawy o ochronie danych osobowych. 
5. Weryfikacje dopuszczenia uzytkownikow do przetwarzania danych. 
6. Powiadomienie Administratora Systemu o koniecznosci utworzenia identyfikatora uzytkownika w 

system ie. 
7. Powiadomienie administratora systemu o zmianie uprawnieh dost^pu uzytkownika do systemu. 

§7 

Administrator danych powotuje administratora systemu informacji, ktory odpowiedzialny jest za: 
1. Biezqcy monitoring oraz zapewnienie ciqgtosci dziatania systemu informatycznego. 
2. Optymaiizacja wydajnosci systemu informatycznego. 
3. Instalacje i konfiguracje sprzQtu sieciowego i serwerowego. 
4. KonfiguracJQ i administracji oprogramowania systemowym i sieciowym zabezpieczaĵ cym dane 

chronione przed nieupowaznionym dost^pem. 
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Spis zatgcznikow: 

1) Wzor ewidencji osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych w MIodziezowym 
Domu Kuitury nr 2 w Lublinie jest okreslony w zafqczniku nr 1 do regulaminu. 

2) Wzor imiennego upowaznienia do przetwarzania danych osobowych w MIodziezowym Domu 
Kuitury nr 2 w Lublinie obejmujgcych nast^pujqcy zakres: dane osobowe uczniow/stuchaczy, 
rodzicow/opiekunow prawnych, niezb^dnych do prowadzenia dokumentacji placowki jest 
okreslony w zalqczniku nr 2 do regulaminu. 

3) Wzor imiennego upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikow, w zakresie 
dotycz^cym przetwarzania danych zgodnie z zakresem obowiqzkow i uprawnieh jest okreslony w 
zalgczniku nr 3 do regulaminu. 

4) Wzor wniosku o udzielenie upowaznienia do przetwarzania danych osobowych jest okreslony w 
zaiqczniku nr4do regulaminu. 
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Zat^czniknr l 

WZOR 
Ewidencja osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych 

w MIodziezowym Domu Kuitury nr 2 w lublinie 

Lp. Imi^ i nazwisko Data 
nadania 

Data 
ustania 

Zakres 
upowaznienia 

Podpis 

Strona 5 z 8 



Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Mtodziezowym Domu Kuitury nr 2 w Lublinie 

Zat^cznik nr 2 

WZOR UPOWAZNIENIA 

pieczqtka placowki data wydania 

UPOWAZNIENIE NR... 

Upowazniam Paniq/Pana do przetwarzania danych 
osobowych w Mtodziezowym Domu Kuitury nr 2 w Lublinie obejmuĵ cych nast^puĵ cy zakres: dane 
osobowe uczniow, rodzicow/opiekunow prawnych, niezb^dnych do prowadzenia dokumentacji 
placowki. 

Jednoczesnie zobowiazuje Paniq/Pana 
Do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz 
sposobu ich zabezpieczenia. 

Informuje, ze udost^pnianie danych osobowych lub umozliwienie dostQpu do nich osobie 
nieuprawnionej podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolnosci do lat dwoch. 

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926 z pozn. zm.}. 

Upowaznienie jest wazne od dnia do dnia 

od dnia do odwotania. 

data i podpis upowaznionego data i podpis administratora danych 
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Zat^cznik nr 3 

WZOR UPOWAZNIENIA 

pieczgtka placowki data wydania 

UPOWAZNIENIE NR 

Upowazniam Paniq/Pana do dost^pu do danych 
osobowych pracownikow, w zakresie dotycz^cym przetwarzania danych zgodnie z zakresem 
Pani/Pana obowiqzkow i uprawnieh. 
Jednoczesnie zobowiazuje Paniq/Pana do zachowania w tajemnicy informacji, z ktorymi zapoznal/a 
sie Pan/i podczas korzystania z akt osobowych pracownikow. 

Naruszenie obowiqzkow w zakresie ochrony danych osobowych moze skutkowac nalozeniem na 
pracownika kary porz^dkowej, a nawet rozwiqzaniem umowy o prace bez wypowiedzenia z powodu 
ciezkiego naruszenia obowiazkow pracowniczych, 

Podstawa prawna: art. 52 § 1 pkt 1, art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwco 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 
1998 r. Nr 21, poz. 94 z pozn. zm.); art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.); § 6 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnego z dnia28 
majo 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiqzonych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z pozn. 
zm.) 

Upowaznienie jest wazne od dnia do dnia 

od dnia do odwotania. 

data i podpis upowaznionego data i podpis administratora danych 
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Zat^cznik nr 4 

WZOR WNIOSKU 

imJQ i nazwisko wnioskodawcy data 

stanowisko 

Wniosek 

Prosze o udzielenie upowaznienia do dost^pu do danych osobowych 

W zakresie dotyczgcym przetwarzania danych w celu 

Jednoczesnie zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy informacji, z ktorymi zapoznam sie podczas 
korzystania z 

Prosze o udzielenie upowaznienia w okresie 

od dnia do dnia 

data i podpis wnioskodawcy 
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