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ZARZADZENIE NR  61/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dmia 06 ]"rietnia 2018 r.

w  sprawie  utworzenia  Zespolu  koordynujacego  proces  przystosowania  Urzedu  Miej-
skiego w Drawsku Pomorskim  do wymagari rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady QJE) 2016/679 z dnia 27 Iowietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobolvych i w sprawie swobodnego przeplywu ta-
Rich  danych  oraz  uchylenia  dyrektylvy  95/46^hTh  (og6lne  rozporzadzenie  o  ochronie
danych)

Na podstawie art.  33  ust. 2 ustarvy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz.  1875; poz. 2232; z 2018 r. poz.  130), oraz art. 24 ust.1 Rozporzadzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie
ochrony  os6b  flZyCZnyCh  W  ZWiaZfu  Z  PrZetWarZaniem  danyCh  OSObOlvyCh    i  W  SPrawie
swobodnego przeplyvll takiCh danyCh OraZ uChylenia dyrektylvy 95/46/WE @z.  U. UE L.
206.1 19.1), zarzadza sis) co nastepuje:

?1.   Tworzy  si?  Zesp61 koordynujapy proces  przystosowania Urzedu Miejskiego  w
Drawsin| Pomorskim do  w]-agafi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiacku z prze-
twarzaniem danych osobolvych i w sprawie swobodnego przeplyvll taldCh danyCh OraZ uChy-
1enia dyrekeylvy 95/46/WE (og61ne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 1 19 z
4.05.2016, sir. 1), zwanego dalej "rozporzadzeniem 2016/679", zwany dalej "Zespolem".

§2.  W sklad Zespolu wchodzq:
1)   Rafal Zdyr - przewodniczapy;
2)  PaweI G6rzyhski - koordynator;
3)   Henna Kolodziejczyk-Zubik - sekretarz;
4)   EIZbieta Koba;
5)   Jolanta Czepe.

?3.  Do zadah Zespofu nalezy w szczeg61noSci:
1)   ustalenie ha-onogramu realizacji zadah, zwanego dalej : "Harmonogramem", zgodnie

z przydzielonymi zasobami i ze zobowiazaniami lvynikaj apymi z przepis6w prawa;
2)   koordymowanie identyflkaCji ZakreSu StOSOWania rOZPOrZadZenia 20 1 6/679 w Urzedzie

Miejskim w Drawsfu Pomorskim, w tym proces6w (operacji) przetwarzania danych
osobolvych, a takZe lvylaczeh spod tego zakresu;

3)   koordynowanie  identyflkaCji  POdmiOt6w  przetwarzajapych  dane  osobowe  na  rzecz
Urzedu Miej skiego w Drawsfu Pomorskim;

4)   koordynacj a procesu weryflkaCji POdStaW PrarunyCh PrZetWarZania danyCh OSObOlvyCh
okreSlonych w rozporzadzeniu 20 1 6/679 w kontekScie legalnoSci przetwarzania na po-
trzeby poszczeg61nych proces6w realizowanych przez danego administratora;

5)   koordymacja procesu przegladu stosowanych wzor6w fo]mularzy sfu2apych do zbiera-
nia danych osobolvych od os6b, kt6rych dane dotycza;

6)   analiza stosowanych Srodk6w technicznych, informatycznych i organizaeyjnych bez-
pieczehstwa danych pod katem zgodnoSci ze wskazaniami rozporzadzenia 20 1 6/679;

7)   przeglad i modyflkaCja treSci stosowanych um6w powierzenia przetwarzania danych
osobolvych oraz opracowanie propozycji rozwiazal organizacyjnych pozwalajapych



na lvykazanie spehienia obowiaphal lvyboru odpowiedniego procesora danych osobo-
wych;

8)  przeglad i modyflkaCj a treSci stosowanych klauzul informacyjnych;
9)   okreSlenie procedur realizacji praw podmiot6w danych;
1 0) okreSlenie procedur realizacji obowiazk6w administratora danych;
ll) okreSlenie procedury rozpatrywania zqdah podmiotu danych kierowanych do inspek-

fora ochrony danych osobolvych vlaZ Z PrOPOZyCj a nieZbednyCh Zmian W regulaminie
organizaeyjnym Urzedu Miej skiego w Drawsinl Pomorskim;

1 2) w)apracowanie modelu rej estrowania czynnoSci przetwarzania danych osobolvych;
1 3) okreSlenie procedury dokonywania oceny skutk6w przetwarzania danych osobolvych

pod kytem zwiazanych z mini ryzyk;
1 4) info-owanie Burmistrza Drawska Pomorskiego o stanie realizacji prac Zespofu;
1 5) przedkladanie lmiosk6w do realizacji przez lvyznaczone kom6rki organizaeyjne;
16) podejmowanie dzialah dotyczapych wsp6lpracy z podmiotami zevIletrZnymi W Zckre.-

sic niezbednym do realizacji zadah Zespofu.

§4.   Pracami Zespofu kieruje Przewodniczapy Zespofu. Do zadari Przewochiczapego
Zespofu nalezy w szczeg61noSci :
1 ) podejmowanie decyzji w sprawach b?dapych przedmiotem prac Zespofu;
2)  zwolywanie i prowadzenie posiedzed Zespofu lub kierowanie pracami w trybie obiego-
vy";
3)  lunioskowanie  do  Burmistrza w Drawska Pomorskiego  o  powolanie  nolvych  czlonk6w
Zespofu w miej sce dotychczasolvych;
4) przedstawianie doraZnych sprawozdah z prac Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

§5.    1.   Koordymator  Zespofu  aktualizuje  Harmonogram,  zgodnie  z  przekazanymi
przez irmych czlonk6w Zespofu lub przez lvyznaczone kom6rki organizacyjne wliOSkami i
uwagani.
2.   Zmiany Ha-onogramu,  Koordymator Zespolu kazdorazowo przedstawia do  akceptacji
czlonkom Zespofu.
3.   Koordymator Zespofu monitoruje realizacj? Ha]monogramu i w razie ryzyka zagrozenia
terminu jego lvykonania, sygnalizuj e zagadnienie Przewodniczapemu Zespolu.

§6.   1.   Sekretarz Zespofu przygotovllje materialy na POSiedZenia Zespolu oraz spo-
rzadza protokoly z jego posiedzeh vlaZ Z lista obecnoSci.
2.  Protok6I z posiedzeh Zespofu podpisuje Przewodniczapy Zespofu oraz Sekretarz Zespofu.

§7.  W posiedzeniach Zespofu, w uzasadnionych przypadkach, moga brae udzial inni
pracolmicy, j ak r6lmieZ przedstawiciele konsultant6w zewletrZnyCh, ZaPrOSZeni PrZeZ Prze-
wodniczapego Zespofu.

§8.  Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia.
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