ZARZĄDZENIE Nr 68/2018
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Białobrzegach.
Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenie 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) oraz art. 8 ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz.1000) zarządzam
co następuje:
§1
1. Powołuję Pana Sławomira Ryszarda Bieleckiego – Sekretarza Miasta i Gminy Białobrzegi
na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy
w Białobrzegach.
2. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) określa załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Adam Bolek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 30 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 rozporządzenia PE 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
do zadań Inspektora ochrony danych osobowych należą:
1. informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną
danych osobowych (o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz
innych przepisów o ochronie danych) i doradzanie im w tej sprawie;
2. monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w szkole,
przedszkolu lub innej placówce oświatowej;
3. przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych;
4. przeprowadzanie audytów lub nadzór nad audytem zleconym;
5. dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) planowanych operacji związanych
z przetwarzaniem danych osobowych;
6. współpraca z organem nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
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