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Spis treści płyty CD 

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wersja elektroniczna 

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wniosek telefoniczny 9notatka 

służbowa) 

3. Pismo informujące o tym, że wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej 

4. Pismo informujące o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej 

5. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę 

prywatności osób fizycznych 

6. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę 

prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy 

7. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa 

informacji w Urzędzie Gminy 

8. Polityka bezpieczeństwa informacji Urzędu Gminy 

9. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym 

10. Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy 

11. Oświadczenie pracownicze 

12.  Wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym 

13. Karta ewidencyjna uprawnień w zakresie dostępu i obsługi programów i aplikacji 

systemu informatycznego w Urzędzie Gminy związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych 

14. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 

15. Instrukcja regulująca postępowanie pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych przy 

przetwarzaniu danych osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych 

16. Dziennik systemu informatycznego 

17. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

18. Uchwała Rady Miasta w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta 


