
DOD 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 
DYREKTORA ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH 

z dnia 10 czerwca 2022 r.  

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych obowiązującej w Zarządzie Lokali Miejskich. 

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Zarządu Lokali 
Miejskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 8921/VIII/21 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego 
jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich, zmienionego zarządzeniem  
Nr 522/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 marca 2022 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e 
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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) 

 
zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. W Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych, stanowiącej załącznik do 

zarządzenia Nr 34/2018 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej 
w Zarządzie Lokali Miejskich, zmienionej zarządzeniem Nr 17/2019 Dyrektora Zarządu 
Lokali Miejskich z dnia 20 lutego 2019 r. – wprowadzam następujące zmiany: 

 
1) w § 6 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) upoważnionym – rozumie się przez to osobę, która została upoważniona do 
przetwarzania danych osobowych, na podstawie odrębnego upoważnienia 
stanowiącego załącznik nr 1a oraz 1b do Polityki Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych;”. 

 
2) dodaje się załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oznaczony nr 1b 

w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 

wz. DYREKTORA 
ZARZĄDU LOKALI MIEJSKICH 



DOD 

 
Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 43/2022 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich 
z dnia 10 czerwca 2022 r. 
 
Załącznik nr 1b do PBDO 

 
 

UPOWAŻNIENIE 
 
 

Upoważniam……………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 
Przedstawiciela …………………………………………………………………………………. 

(nazwa instytucji biorącej udział w przetargu) 
 
do przetwarzania danych osobowych w zakresie 
 
…………………………………………………..………………………………….…………… 
 
Jednocześnie polecam Pani/Panu: 

1) przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą; 
2) przetwarzanie danych na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: 

rzetelności, przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu 
przetwarzania i jedynie przez okres niezbędny do jego osiągnięcia, a także 
prawidłowości, integralności i poufności; 

3) zabezpieczanie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
Upoważnienie udzielone jest na czas wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. 
 
Upoważnienie może być w każdej chwili cofnięte. 
 
 
 
 
 
 

………………………………..……………… 
(podpis kierownika komórki organizacyjnej) 
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