
Uchwała nr 58/287/22 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie Regulaminu audytu bezpieczeństwa informacji 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 28 ust. 1  
i 3 lit. h i art. 39 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 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  
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1) – uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 
Wprowadza się Regulamin audytu bezpieczeństwa informacji, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do uchwały. 
 

§ 2. 
Audyty bezpieczeństwa informacji prowadzi się na podstawie rocznych planów audytu,  
za wyjątkiem roku 2022, w którym audyty bezpieczeństwa informacji prowadzi  
się na podstawie półrocznych planów audytu. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa – Dyrektorowi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 
 

§ 4. 
Do audytów ochrony danych osobowych, ujętych w półrocznym planie audytów ochrony 
danych osobowych na drugie półrocze 2021 r.2 oraz w półrocznym planie audytów ochrony 
danych osobowych na pierwsze półrocze 2022 r.3, stosuje się przepisy uchwały, o której mowa 
w § 5. 
 

§ 5. 
Traci moc uchwała nr 1676/179/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 
2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu ochrony danych osobowych, których 
administratorem jest Województwo Mazowieckie lub Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 
 
 

Wiesław Raboszuk 
Wicemarszałek 

 
1  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 
z 04.03.2021, str. 35. 
2 Wymienionych w załączniku do uchwały nr 936/238/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2021 r.  
w sprawie półrocznego planu audytów ochrony danych osobowych. 
3 Wymienionych w załączniku do uchwały nr 1908/278/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2021 r.  
w sprawie półrocznego planu audytów ochrony danych osobowych. 
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