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DECYZJA  NR 165

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 25 czerwca 2009 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Stra¿y Granicznej

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33,
poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 711, oraz z 2007 r.
Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238) oraz § 3 ust. 3 rozporz¹-
dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organiza-
cyjnych, jakim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy in-
formatyczne s³u¿¹ce do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024) oraz art. 268a Kodeksu postêpowania
administracyjnego, ustala siê, co nastêpuje:

§ 1.

W decyzji Nr 3 Komendanta G³ównego Stra¿y Granicz-
nej z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia da-
nych osobowych w Stra¿y Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1,
poz. 6, Nr 6, poz. 39 i Nr 9, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 13,
poz. 115) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Lokalni administratorzy danych osobowych, w pod-
leg³ych im jednostkach lub komórkach organizacyj-
nych, wykonuj¹ zadania administratora danych oso-
bowych polegaj¹ce na:
1) nadawaniu upowa¿nieñ do przetwarzania danych

osobowych;
2) stosowaniu œrodków technicznych i organizacyj-

nych zapewniaj¹cych ochronê przetwarzanych
danych osobowych;

3) udostêpnianiu danych osobowych ze zbiorów da-
nych, w których przetwarzaj¹ te dane w zwi¹zku
z realizacj¹ zadañ s³u¿bowych, podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania.”,

b) po ust. 3 dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê sto-
sowanie innych wzorów upowa¿nieñ do przetwarza-
nia danych osobowych.

5.  Nadanie przez administratora danych upowa¿nienia
i uprawnieñ przez administratora systemu teleinfor-
matycznego, ustanowionego na podstawie polityki
bezpieczeñstwa, odbywa siê zgodnie z Procedur¹
nadania/odwo³ania upowa¿nienia do przetwarzania
danych osobowych oraz nadania/odwo³ania lub
zmiany uprawnieñ w zbiorach danych. Procedurê
nadania/odwo³ania upowa¿nienia do przetwarzania
danych osobowych oraz nadania/odwo³ania lub
zmiany uprawnieñ w zbiorach danych okreœla za-
³¹cznik nr 4 do decyzji.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Zadania lokalnych administratorów danych osobo-

wych wykonuj¹ komendanci oddzia³ów Stra¿y Gra-
nicznej, komendanci oœrodków szkolenia Stra¿y Gra-
nicznej, komendanci placówek i dywizjonów Stra¿y
Granicznej oraz kierownicy komórek organizacyjnych
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej.”;

3) za³¹cznik nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej decyzji;

4) za³¹cznik nr 4 do decyzji otrzymuje brzmienie okreœlone
w za³¹czniku nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Upowa¿nienia do przetwarzania danych osobowych
wydane przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej decyzji zacho-
wuj¹ swoj¹ wa¿noœæ.

§ 3.

Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek ELAS


