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MIĘDZYREGIONALNE SEMINARIUM REJESTRACJI STANU
CYWILNEGO
W dniach 20 i 21 listopada 2017 r. w Luboniu pod Poznaniem
odbyło się Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego
zorganizowane wspólnie przez ZGiPW, SGiPW i SZGiPRŁ - sygnatariuszy
OPOS.
Pani Urszula RudynekCiechomska,
Zastępca
Dyrektora DSO MSWiA
oraz Barbara Łapińska
Naczelnik Wydziału S.C.
omówiły
nową
rzeczywistość
prawną
i informatyczną USC,
a Katarzyna Łopatka,
główny
specjalista
w Wydziale AnalitycznoPrawnym DSO MSWiA
przedstawiła
główne
założenia i praktyczne
Uczestnicy seminarium
rozwiązania
dla
urzędników
USC
jakie
niesie
rozporządzenie
UE
1191/2016
w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie
wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych
w UE i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w zakresie zasad
przyjmowania dokumentów pochodzących z innych państw członkowski UE.
Władysław Penar – Prezes Technika IT zreferował praktyczne rady i wnioski
z pilotażu masowej migracji aktów stanu cywilnego. Barbara Szczecińska – Sędzia
Sądu Rejonowego w Nowej Soli (w stanie spoczynku) analizowała przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a Mec.
Iwona Sondej-Barriga Radca Prawny Urzędu Miasta w Nowej Soli omówiła
postępowanie
administracyjne
w
urzędzie
stanu
cywilnego.
W drugim dniu seminarium Katarzyna Wieremiejczyk – KIR i Sławomir
Wojciechowski - Kierownik USC w Nowej Soli omówili problemy związane
z wprowadzeniem Komunikacji Elektronicznej w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Seminarium zakończyło wystąpienie Jana Krzysztofa Wojtali – analityka Technika
IT pt. „Dedykowany dla USC system wspomagający zarządzanie dokumentacją.
Przykłady ewidencjonowania czynności wykonywanych w systemie zleceń
ŹRÓDŁA”.
Seminarium zakończyła dyskusja, podsumowanie i wnioski.
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Nowe regulacje wg. RODO i ich wpływ na pracę USC
Na podstawie wystąpienia Pana
Sławomira Wojciechowskiego – Kierownika
USC w Nowej Soli, podczas
"Międzyregionalnego Seminarium
Rejestracji Stanu Cywilnego"
zorganizowanego w dn.20-21 listopada br.,
w Luboniu pod Poznaniem

- Administratorem danych
osobowych przetwarzanych w USC będzie Kierownik USC – będzie on musiał
wykazać, że dane przetwarzane są zgodnie wymaganiami RODO,
zdj. Pixabay

- przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – w sposób
ogólny opisują nowe wymagania- od 25 maja 2018 to Administrator danych
osobowych będzie musiał sam oszacować ryzyko przetwarzania danych osobowych
w jego urzędzie oraz zaproponować i wdrożyć rozwiązania zabezpieczające te dane
(do tej pory to krajowa Ustawa ODO określała procedury postępowania),
- akta zbiorowe, księgi, teczki akt spraw – trafiające do archiwum urzędu
nadal znajdują się w zakresie odpowiedzialności Kierownika USC jako
Administratora tych danych, dlatego tak ważne jest oszacowania ryzyka
związanego z ochroną danych,
- przetwarzanie danych będzie mogło odbywać się tylko w zakresie
niezbędnym do załatwienia danej sprawy. Nie będzie można żądać na zapas innych
danych niż te, które w tej danej sprawie są potrzebne,
- Administrator Danych Osobowych będzie miał obowiązek rozliczalności –
obecnie bowiem nie ma żadnego rejestru odnotowującego podanie przyczyny np.
przeszukiwania bazy PESEL. W myśl nowych przepisów Kierownik USC będzie
musiał wykazywać w jakim celu i kiedy przeszukiwano taką bazę. Będzie się to
wiązało także z koniecznością oszacowania ryzyka i wprowadzenia środków
zapobiegawczych (np. szyfrowanie ) minimalizujących to ryzyko. Należy zaznaczyć,
że to od Kierownika USC będzie zależało jakie środki zaproponuje i wdroży. Należy
być także przygotowanym na pytania np. ze strony organu kontrolującego,
dlaczego przeszukiwano daną bazę zawierającą dane osobowe,
Trzeba także zaznaczyć, iż w Polsce jest obowiązek współpracy rejestrów
publicznych w zakresie przesyłania i przetwarzania danych w drodze teletransmisji

Technika IT S.A.
ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice, tel. 32 338 38 70
e-mail: n.penar-bialy@technikait.com.pl
www.technikait.com.pl

2/3

BIULETYN INFORMACYJNY

nr. 22/2017. Data emisji: 29.11.2017

i niewątpliwie byłoby rzeczą porządaną gdyby te systemy teleinformatyczne
wzajemnie się uzupełniały, tak by nie było konieczności wyciągania danych
z jednego rejestru na potrzeby drugiego,
- zaleca się aby już teraz w urzędach przeprowadzać tzw. audyty
bezpieczeństwa, by sprawdzić jaki jest obecny stan w urzędzie. Trzeba także mieć
na uwadze, iż nowe przepisy wprowadzają obowiązek współpracy Administratora
Ochrony Danych Osobowych z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który
zastąpi funkcję obecnego ABI i co ważne będzie pełnił funkcję doradczą (nie będzie
ponosił odpowiedzialności za wdrożone środki zapobiegawcze). Kierownik USC nie
może być Inspektorem ODO gdyż będzie pełnił rolę Administratora,
Na chwilę obecną za dostosowanie RODO do polskiej rzeczywistości
odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.
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