
ZARZl\DZENIE NrB61g NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia Ai czerwca 2018 r. 

w sprawie upowaznienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem ich 
przetwarzania. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 29 rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 
w zwi'lZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Upowa.zniam do podpisywania w moim imieniu imiennych upowazmen 
do przetwarzania danych osobowych kierownikom kom6rek organizacyjnych 1 Innym 
pracownikom Urzydu Miasta Lodzi wraz z poleceniem przetwarzania: 
1) Tomasza Trely - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi; 
2) Wojciecha Rosickiego - Wiceprezydenta Miasta Lodzi; 
3) Krzysztofa Pi'ltkowskiego - Wiceprezydenta Miasta Lodzi; 
4) Barbary Mrozowsk'l-Nieradko - Sekretarza Miasta Lodzi; 
5) Krzysztofa M'lczkowskiego - Skarbnika Miasta Lodzi. 

2. Zakres upowa.znienia, 0 kt6rym mowa w ust. 1, obejmuje prowadzenie spraw miasta 
Lodzi, okreslonych odrybnym zarz'ldzeniem, kt6re ustala zakres spraw prowadzonych przez 
Prezydenta Miasta Lodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi 
Miasta Lodzi i Skarbnikowi Miasta Lodzi, z zastrzezeniem ust. 3. 

3. W przypadku upowa.znien do przetwarzania danych osobowych w zakresie objytym 
bezposrednim nadzorem Prezydenta Miasta Lodzi, upowa..znienia S'l podpisywane przez 
Sekretarza Miasta Lodzi. 

4. Do mojego podpisu zastrzegam podpisywanie upowa.znien dla pracownik6w, 
o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1-5. 

§ 2. 1. Polecam: 
1) wiceprezydentom Miasta Lodzi, Sekretarzowi Miasta Lodzi i Skarbnikowi Miasta Lodzi w 

zakresie powierzonych im spraw miasta Lodzi, 
2) kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w zakresie wlasciwosci 

rzeczowej kierowanej kom6rki organizacyjnej, 
3) pracownikom Urzydu Miasta Lodzi w zakresie realizacji szczeg6lowych zakres6w 

czynnosci, 
4) osobom wykonuj'lcym umowy w Urzydzie Miasta Lodzi 
- przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw os6b, kt6rych dane dotycz'l, 
na podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: poufnosci, rzetelnosci, przejrzystosci, 
w minimalnym zakresie, niezbydnym do osi'lgniycia celu przetwarzania i jedynie przez okres 
niezbydny do jego osi'lgniycia, zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostypnieniem 
osobom nieupowa.znionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, zmian'l, utrat'l, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 



2. Przetwarzanie danych osobowych, od etapu projektowania, rna bye prowadzone 
z nalezytym uwzglydnieniem ryzyka zwiqzanego z operacjami przetwarzania, maj,!c 
na uwadze charakter, zakres, kontekst, a takZe cele przetwarzania. 

§ 3. UpowaZnienia pracownikom wymienionym w § 1 ust. 1 udzielam na czas 
wykonywania przez nich obowiqzkow na powierzonych im stanowiskach. 

§ 4. 1. Wzor upowaZnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z poleceniem 
przetwarzania, stanowi zal,!cznik Nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia. 

2. UpowaZnienie moze bye wydane po zlozeniu przez osoby, ktorej dotyczy 
oswiadczenia 0 zachowaniu poufnosci. Wzor oswiadczenia 0 zachowaniu poufnosci stano wi 
zal,!cznik Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia. 

3. Tryb udzielania upowamien do przetwarzania danych osobowych reguluje 
zarz,!dzenie Nr 8183NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wdrozenia polityki ochrony danych osobowych w Urzydzie Miasta Lodzi. 

§ 5. Traci moc zarz,!dzenie Nr 62NII/14 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 grudnia 
2014 r. w sprawie upowaznienia do przetwarzania danych osobowych. 

§ 6. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc,! od dnia 25 maja 2018 r. 



PREZYDENT MIASTA LODZI 

(znak sprawy) 

Zal~cznik Nr 1 
do zarz~dzenia NrgG-Ig NII/I8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia Al czerwca 2018 r. 

L6dz, dnia .................... .. 

UPOWAZNIENIE Nr ............. . 

Na podstawie art. 29 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogolne rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

upowazniam 

Pani~ 1 Pana * 
(stanowisko slutbowe) 

zatrudnion~ 1 zatrudnionego 1 swiadcz~c~ pracy 1 swiadcz~cego pracy 1 wykonuj~c~ 1 
wykonujllcego umowy* w Urzydzie Miasta Lodzi, 

do przetwarzania danych osobowych, w zakresie*: 
a) wynikajllcym z realizacji obowillzkow okreslonych szczegolowym zakresem zadan; 
b) powierzonych spraw; 
c) wlasciwosci rzeczowej kierowanej komorki organizacyjnej; 
d) wykonania umowy. 

lednoczesnie polecam Pani 1 Panu*: 

I) przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw osob, ktorych dane dotYCZll; 
2) przetwarzanie danych na podstawie przepisow prawa, z zachowaniem zasad: rzetelnosci, 

przejrzystosci, w minimalnym zakresie, niezbydnym do osillgniycia celu przetwarzania 
i jedynie przez okres niezbydny do jego osillgniycia, a takZe prawidlowosci, integralnosci 
i poufnosci; 

3) zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostypnieniem osobom nieupowaZnionym, 
zabraniem przez osoby nieuprawnione, zmianll, utratll, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

UpowaZnienie udzielone jest na czas wykonywania czynnosci zwillzanych z przetwarzaniem 
danych osobowych w czasie wykonywania obowillzkow na powierzonym stanowisku 1 
zatrudnienia 1 swiadczenia pracy 1 na czas realizacji umowy* 

(okreslenie umowy) 

* nale.zy wybrac wlasciwy wariant 

(podpis administratora danych alba osoby 
dzialajqcej w jego imieniu) 



(imi? i nazwisko) 

(stanowisko) 

(kom6rka organizacyjna) 

Zahtcznik Nr 2 
do zarz~dzenia NrSG1tg NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia A1 czerwca 2018 r. 

L6dz, dnia ................. . 

OSWIADCZENIE 0 ZACHOWANIU POUFNOSCI 

Niniejszym oswiadczam, ze: 

1) zapoznalam (-em)* sic:( z przepisami dotycz~cymi ochrony danych osobowych, w tym 
z rozporz~dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne 
rozporz~dzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustaw~ z dnia 
10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000); 

2) zapoznalam (-em)* sic:( z zarz~dzeniem Nr 8183NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 kwietnia 2018 r. w sprawie wdrozenia polityki ochrony danych osobowych w Urzc:(dzie 
Miasta Lodzi. 

Zobowi¥ujc:( sic:( do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przetwarzanych w Urzc:(dzie 
Miasta Lodzi, oraz sposobu ich zabezpieczenia r6wniez po ustaniu zatrudnienia lub zakoilczeniu 
realizacji powierzonych zadail. 

Przyjmujc:( do wiadomosci, iz: 
1) w zwi¥ku ze zlozeniem niniejszego oswiadczenia administrator danych nadaje upowaZnienie 

do przetwarzania danych osobowych oraz wydaje polecenie do ich przetwarzania; 
2) zakres upowaZnienia zostanie okreslony w upowaZnieniu; 
3) moje dzialania w systemie informatycznym Urzl(du Miasta Lodzi mog~ bye na biez~co 

monitorowane oraz bc:(d~ w pelni lub cZl(sciowo rejestrowane; 
4) postc:(powanie sprzeczne z niniej szym oswiadczeniem moze bye uznane za naruszenie 

obowi¥k6w pracowniczych w rozumieniu Kodeksu pracy. 

(data i czytelny podpis osoby upowatnionej) 
• naleZy wybrac wlasciwy wariant 


