
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 
BURMISTRZA GMINY i MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 25 maja 2018r. 

 
w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) w związku z art.5 ust.2, art.24 ust.1, art.37 ust.1 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                           
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, określane dalej jako RODO) (Dz.U.UE.L.119.1                    
z 4.05.2016r.) –  

zarządza się, co następuje: 

 
§1. Wyznaczam Pana Marcina Prokopowicza na Inspektora ochrony danych (IOD)                     

w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§2. Do zadań Inspektora ochrony danych należy w szczególności: 
1) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 

osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO 
oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich  
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie przepisów 
krajowych, rozporządzenia RODO i innych przepisów Unii Europejskiej  
lub państw członkowskich dot. ochrony danych oraz polityk i procedur  
administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych; 

3) podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników uczestniczących 
w operacjach przetwarzania danych osobowych poprzez szkolenia; 

4) prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, 
audytów i przedstawianie ich wyników administratorowi danych osobowych; 

5) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art.35 RODO; 

6) współpraca z organem nadzorczym; 
7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem danych, w tym uprzednimi konsultacjami, o których 
mowa w art.36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji 
we wszelkich innych sprawach; 

8) w przypadku incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych 
pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 



sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz  
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO; 

9) prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych; 
10) prowadzenie dla administratora danych osobowych dokumentacji potwierdzającej 

dochowanie należytej staranności dla zabezpieczenia przetwarzanych danych 
osobowych; 

11) prowadzenie spraw związanych z incydentami w przypadku ich wystąpienia; 
12) dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod 

organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych  
u administratora danych osobowych, a w przypadku naruszenia danych osobowych 
dokonanie oceny skutków ich naruszenia oraz zastosowanych metod; 

13) zachowanie tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej lub prawem państw członkowskich; 

14) śledzenie osiągnięć w dziedzinie zabezpieczeń danych osobowych i wdrażanie 
takich narzędzi, metod pracy oraz sposobów zabezpieczeń, które pozwolą 
wzmocnić bezpieczeństwo danych osobowych. 

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ochrony danych. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 


