
L.p. Wymaganie prawne i inne 

1.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) 

2.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 
Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 
maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.  
(Dz.U.  1997, nr 78, poz. 483) 

3.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) 

4.  

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania  
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) 

5.  
Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie 
wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków 
przetwarzania dla ich ochrony (M.P. 2019 poz. 666) 

6.  
Zarządzenie nr ON.120.48.2020.ABI Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (zmienione 
zarządzeniem nr ON.120.140.2021.IOD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 grudnia 2021 r.) 

7.  
Zarządzenie Nr ON.120.51.2022.IOD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 maja 2022 r.  
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 

8.  

Zarządzenie Nr ON.120.105.2020.IOD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 4 listopada 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej (zmienione zarządzeniem nr Nr ON.120.106.2020.IOD Prezydenta Miasta Bielska-Białej  
z dnia 6 listopada 2020 r.) 

9.  
Instrukcja ISZ-1/5/1 Postępowanie z incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, 
cyberbezpieczeństwem oraz naruszeniami ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim  
w Bielsku-Białej 

 
Aktualne na dzień 20 czerwca 2022 r. 
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