
ZARZĄDZENIE NR OR.120.35.2018
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku 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,s.1) oraz art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000) , zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Andrzeja Pawłowicza na Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim 
w Wołczynie.

§ 2. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek
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Załącznik do zarządzenia Nr OR.120.35.2018

Burmistrza Wołczyna

z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów i regulacji wewnętrznych z zakresu ochrony danych 
osobowych.

2. Opiniowanie umów, procedur, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem ich zgodności 
z przepisami z dziedziny ochrony danych osobowych.

3. Dbałość o kompletność i adekwatność do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
instrukcji i procedur dotyczących zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych 
osobowych.

4. Prowadzenie monitoringu i kontroli działania zabezpieczeń systemów informatycznych i innych zbiorów 
ewidencyjnych celem ochrony danych osobowych zgromadzonych w tych systemach.

5. Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia przepisów o ochronie 
danych osobowych.

6. Opracowanie propozycji odpowiedzi na wpływające skargi w sprawie naruszenia przepisów o ochronie 
danych osobowych.

7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz pracowników i klientów Urzędu 
Miejskiego w Wołczynie.

8. Nadzór na działaniami zwiększającymi świadomość w zakresie ochrony danych osobowych, w tym 
prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

9. Konsultacja i doradztwo na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania skutków ochrony danych 
osobowych.

10. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
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