
STAROSTANOWOTOMYSKI
ul, Poznańska  33

64-300  NOWY  rouyśi ZARZĄDZENIE  NR  AO.120.37.2019

ST  AROSTY  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  25 czerwca  2019  r.

zmieniające  zarządzenie  w sprawie  wprowadzenia  regulaminu  pracy  w Starostwie

Powiatowym  w Nowym  Tomyślu

Na podstawie art. 104 FS) 1', art. 1042 F3 2 i art. 1043 gl ustawy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks  pracy  (Dz.  U. z 2019  r. poz.  1040)  zarządza  się,  co następuje:

% l. W zarządzerńu nr OR.120.49.2016 Starosty Nowotomyskiego z dnia 15 grudnia
2016r.  w sprawie  wprowadzenia  regulaminu  pracy  w Starostwie  Powiatowym  w Nowym

Tomyślu  zmienia  się  załącznik  poprzez  dodanie  po  rozdziale  XIII  rozdziału  XIIIa  w

brzmieniu:

,, Rozdział  XIIIa

Procedura  Monitoringu

% 49a.

l.  Morńtoring  jest  prowadzony  na podstawie  art. 222 Kodeksu  pracy  oraz  art. 5 i art. 6

ust. 1 lit  c i f  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  w

sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w

sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46  /WE.

2.  AdministratoremdanychosobowychjestStarostaNowotomyski.

% 49b.

1.  Pracodawca  stosuje  na tererńe  urzędu  niżej  wymienione  formy  monitoringu:

l) morńtoring  służbowej  poczty  elektrorńcznej  stosowany  w  celu  zapewnienia

organizacji  pracy  umożliwiającej  pełne  wykorzystarńe  czas pracy  oraz  właściwe

użytkowanie  udostęprńonych  narzędzi  pracy;  zakres  monitoringu  poczty

elektronicznej  obejmuje  korespondencję  elektroniczną  przychodzącą  iwychodzącą;

2) monitoring  jest  realizowany  poprzez  analizę  godzin  używania  poczly  elektronicznej,  a

także  bieżący  i wybiórczy  dostęp  do treści  i załączrńków  wiadomości  przychodzących

iwychodzących;

3) monitoring  GPS w pojazdach  stosowany  w  celu  zapewnienia  organizacji  pracy

umożliwiającej  pełne  wykorzystanie  czasu  pracy  oraz  właściwego  użytkowania

udostęprńonych  pracownikom  narzędzi  pracy;  zakres  morńtoringu  obejmuje

lokalizację  pojazdów,  a jest  on realizowany  poprzez  rejestrację  lokalizacji  nadajnika

GPS  w  pojeździe.

2.  Starosta  Nowotomyski  przetwarza  materiały  pozyskane  z monitoringu  wyłącznie  do

celów,  dla  których  zostały  zebrane.



% 49c.

1.  Dostęp  do materiałów  pozyskanych  z morńtoringu  mają  osoby  upoważrńone  przez

Administratora  Danych.

2.  Nagrania  mogą  być  udostępnione  także  podmiotom,  których  uprawnienia  wynikają

bezpośrednio  z powszechrńe  obowiązujących  przepisów  prawa  (m.in.  Policja,

prokuratura,  sądy),  w  przypadku  zdarzenia  zagrażającego  bezpieczeństwu  i zdrowiu

lub  mierńa.

% 49d.

1.  Materiały  pozyskane  z monitoringu  są przechowywane  przez  okres  nieprzekraczający

3 miesięcy  lub  dłużej  -  do  czasu  prawomocnego  zakończerńa  postępowania

prowadzonego  na podstawie  przepisów  prawa.

2.  Niszczenie  nagrań  odbywa  się  w sposób  urńemożliwiający  ich odtworzenie  - tj.

poprzez  kasowarńe  zapisu  lub  nadpisywarńe.".

% 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
% 3. Zarządzerńe  wchodzi w życie po upływie 14 drń od dnia podania go do wiadomości

pracownikom,  rńe wcześrńej  jednak  rńż  od  dnia  10 lipca  2019r.
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