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ZARZADZENIE NR 74/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

zdnia 18maja2018 r.

w sprawie lvyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osoborvych w Urzedzie Miejskim w
Drawsku Pomorskim

Na podstawie art. 33  ust.  3  ustanvy z 8 marca  1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2017  r.  poz.  1875;  poz.  2232  oraz z 2018  r.  poz.  130)  oraz art.  37 ust.  1  lit.  a   rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b  fizycznych  w  zwiqzku  z  przetwarzaniem  danych  osobo\vych  i  w  sprawie  swobodnego
przeplyvIl   takiCh   danyCh   OraZ   uChylenia   dyrektyWy   95/46/lRE   (og6lne   rozporzadzenie   o
ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 I., L  1 19, poz.  1), zarzadza sic) co nastepuje:

§1.  1. Wyznacza sis Pana Rafala Zdyra na Inspektora Ochrony Danych Osobo\vych (IODO)
w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim.

2. OkreSla sic nastepujacy og6lny zakres obowiazk6w i uprarunieh IODO:
1)   informowanie  Administratora  Danych  Osobowych  (ADO),  podmiotu  przetwarzajacego

oraz praco\unik6w,  kt6rzy przetwarzaja dane osobowe,  o  obowiazkach  spocz)wajacych
na nich  na  mocy  og6lnego  rozporzadzenia o  ochronie  danych  i  doradzanie  im  w tych
sprawach,

2)   monitorowanie  przestrzegania  zapis6w  og6lnego   rozporzadzenia  o   ochronie  danych,
innych przepis6w Unii  Europejskiej  lub pafistw czlonkowskich o  ochronie danych  oraz

polityk  administratora  lub  podmiotu  przetwarzajapego  w  dziedzinie  ochrony  danych
osobo\vych, w tym podziafu obowiqzk6w,  dzialah zwiekszajapych SwiadomoS6,  szkoleh

personelu uczestniczapego w operacjach przetwarzania oraz powiazanych z tym audyt6w,
3)   udzielanie   na   2qdanie   zaleceh   co   do   oceny   skutk6w   dla   ochrony   danych   oraz

monitorowanie  jej  `vykonania  zgodnie  z  art.  35  og6lnego  rozporzadzenia  o  ochronie
danych,

4)   wsp61praca z organem nadzorczym,
5)   pctnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwiazanych

z  przetwarzaniem,  w  tym  z  uprzednimi  konsultacjami,   o  kt6rych  mowa  w  art.  36
og61nego   rozporzadzenia   o   ochronie   danych,   oraz   w   stosovIlyCh   PrZyPadkaCh   -

prowadzenie konsultacj i we wszelkich innych sprawach;
6)   nadawanie innym uZytko\unikom odpowiednich uprawnieh i upowainiefi;
7)   wskazywanie   odpowiednich   zabezpieczeh  technicznych   i   czynnoSci   organizacyjnych

majacych na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobo\vych;
8)   kontrolowanie  realizacji  um6w  dotyczqcych  powierzania  lub  udostepniania  danych  do

przetwarzania  osobom  lub  podmiotom  zewnetrznym  w  zakresie  stosowania  zapis6w
bezpieczehstwa przetwarzania i ochrony danych osobo\vych;

9)   decydowanie o pozbawieniu lub ograniczeniu zakresu przetwarzania danych osobo\vych i
uprawnieh  nadanych w  systemic  informatycznym  dla u2ytkolunik6w,  kt6rzy powoduja
zagroZenia bezpieczefistwa danych osobowych;



1 0) udzielanie wytycznych dotyczapych usuwania nieprawidlowoSci stwierdzonych w czasie

prowadzonych   kontroli   i   dostosowywanie   ochrony   danych   do   stanu   zgodnego   z
przepisami prawa;

1 1) zbieranie  od  uZytkownik6w  pisemnych  wyjaSnieh  dotyczapych  okolicznoSci  powstania
zagroZeh dla bezpieczehstwa danych osobowych;

12) szkolenie  pracolunik6w  z  zakresu   ochrony  danych   osobo\vych   oraz  beapieczehstwa
informacj i,

13) kontrolowanie  praco\unik6w  poprzez  audyty  zwiazane  z  bezpieczefistwem  informacji
oraz  ochronq danych osobo\vych.

§2.  Traci  moc  zarzadzenie  Nr  114/2015  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  z  dnia  30
czerwca 2015  r.  w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczchstwa informacji w Urzedzie
Miejskim w Drawsrfu Pomorskim.

§3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 25 maja 2018 r.
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