...3/1....n1
zarz4dzeniex"
Pr ezydenyrMiasta Bialegostoku
z dnia 2.4..grudnia 2014r.
w sprawienadaniaregulaminuorganizacyjnegoUrzgdowi
zmieniaj4cezarz4dlzenie
Miejskiemu w Bialymstoku
gminnym(Dz. U.
Na podstawieart. 33 ust. 2 ustawyz dnia 08 marca1990r. o samorz4dzie
co nastgpuje;
22013r. poz. 594,645i 1318oraz22014r. poz.379i 1072)zarz4dzam,

s1
W regulaminie organizacyjnymUrzgdu Miejskiego w Biatymstoku, stanowi4cymzal1czrtik
MiastaBialegostokuz dnia 01 marca2007r. w sppwie
Nr 328/07Prezydenta
do zarzqdzenia
Urzgdowi Miejskiemu w Biatymstoku,zmienionego
nadaniaregulaminuorganizacyjnego
Nr 378/07 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 654107z dnia l0 lipca 2007 r.,
zarzqdzeniarni:
zdnalT wrzeSnia2007r.,Nr910/07zdnia
Nr82l/07 zdnia}3 utze3nia2007r.,Nr836/07
22 puhdziernika2l}7r., Nr ll03/08 z dnia 18 stycznia2008r., Nr 1546/08z dnia28lipca
2008r., Nr 1716/08z dnia02 puldziemika2008r.,
2008r., Nr 1686/08z drua16 wrzeSnia
z dnia 03 sierpnia2009r., Nr 2806/09
Nr 1982/09z dnia29 stycznia2009r., Nr 2512109
z dnia06wrzeSnia
z dnia3}listopada2009r., Nr 3393il0 z dnia08 lipca2010r.,Nr 3762110
grudnia2010 r.,
z
3l
2010 r., Nr 3972i10z drlia 16 listopada2010 r., Nr 303/10 dnia
Nr 678/l I z dnia30 marca201I r., Nr 978/11z dnia 30 czerwca20ll r., Nr 1689/12z dnia
03 stycznia2012r., Nr 1780/12z dnial0lutego2012r., Nr 1836/12z dnia01 marca2Ol2r.,
z dnia29 czerwaa2012r., Nr 2551/12z dnia28 sierpnia2012r., Nr 2743112
Nr 2227112
2012r.,Nr 2829/12z dnia05 grudnia
2012r.,2757/12z dnia0glistopada
z dnia06listopada
2012 r., Nr 3068/13z dma 26 lutego 2013 r., Nr 3610/13z dnia 09 sierpnia2013 t.,
Nr 3739113z dnia 03 wrzesnia2013 r., Nr 3908/13 z dnia 12 listopada2013 t.,
2014r. orazNr 5037/14
z dnia26wrzeSnia
z drna13 czerwca2}l4r.Nr 4877114
Nr 4543114
zmiany:
nastgpuj4ce
t.
wprowadzam
2014
listopada
z dnia2l

r) w$21 :
a) w ust. I w pkt 15 kropkg na kofcu zastgpujesig Srednikiemi dodaje sig pkt 16
wbrzmieniu:
Informacji(BBD - $ 51 1.",
,,16)Biuro Bezpieczeristwa
b) ust.2 otrzymujebrzmienie:
,,2. Biur4 o kt6rych mowa w ust. 1 pkt | - 6, 12, 14 i 16 podlegaj4bezpoSrednio
PrezydentowiMiasta." ;
i 9;
2) w $ 3l wust. I skreSlasigPkt5

3) po $ 5lkdodajesig $ 5l I wbrzmieniu:
',$ 51 I
InformacjinaleZqsprawyz zakresu:
1. Do zadanBiura Bezpieczetistwa
1) wykonywania zadafi przypisanychdo realizacji Administratorowi Bezpieczefstwa
Informacji;
przetwatzaniadanychosobouych;
2) nadzorunadbezpieczeristwem
3) wdraZania,doskonaleniaonz nadzoru nad przestrzeganiemSystemu Zarzqdzania
Informacji ;
Bezpieczeristwa
minimalnychwymog6w
4)' audytuzgodnoSciz Krajowymi RamamiInteroperacyjnoSci,
dla rejestrowpublicznycl i wymianyinformacjiw postacielektronicznej,minimalnych
w zwiqzkuz ustaw?z dnia 17 lutego2005r.
wymagandla system6winformatycznych,
o-info=rmatyzacjidzialalnoscipodmiot6w realizujqcychzadaniapubliczne (Dz. U.
22014r.,poz. lll4);
system6wteleinformatycznych;
okresowegoaudytustanubezpieczefstwa
5) zapewnienia
6)' planowanie i realizacja polityki bezpieczeristwa elektronicznego przetutaizanta
informacji, wynikaj4cejz ukt6* ptu*oych dotycz4cychochrony danychosobowych,
i innychprzepis6wszczeg6lnych;
ochronya*y"f, niejawnych,instrukcjikancelaryjnej
7) zglaszanei aktualizacjazbior6wdanychosobowych.
2. Biuro przy znakowaniusprawuZywasymbolu,,BBI".'';
4 ) w g 5 2 w p kr8 kro p kg n a ko ri cu zastgpujesigsr ednikiem idodajesigpkt9wb r z m i eni u:
Informacji- w zakresiesprawdotycz4cychochronydanych
,,9)BiuremBezpieczefistwa
osobowych.".

s2
Wykonanie zwz4dzetia powierza sig Zastqpcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta,
Urzgdu'
SkarbnikowiMiastaorazkierownikomjednostekorganizacyjnych

$3
zaru4dzeruewchodzi w zycie z dniem podpisania,z mocq obowi4zuj4cqod dnia
01 stycznia2015r.
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