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ZARZĄDZENIE NR B.120.139.2018
BURMISTRZA MIASTA CHRZANOWA
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa
z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie”
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.)

z

dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania „Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie” wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 9 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „Inspektora Ochrony Danych”
2) W § 27
- w ust 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Inspektor Ochrony Danych - IOD”
3) W § 30
- dodaje się część oznaczoną tytułem: „VII.18 Inspektor Ochrony Danych”
w brzmieniu:
" 1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników,
którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na
mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu
uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO;
4. Współpraca z organem nadzorczym;
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5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia RODO, oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
6. Nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych
osobowych, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz
przestrzeganie zasad w niej określonych;
7. Zapewnienie zapoznania nowych pracowników przed dopuszczeniem do pracy przy przetwarzaniu
danych osobowych z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi z zakresu ochrony danych osobowych;
8. Nadzór nad prowadzonym Rejestrem czynności przetwarzania oraz Rejestrem kategorii czynności
przetwarzania;
9. Przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych
z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań;
10. Wskazywanie zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych
i wykonywania czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych;
11. Wnioskowanie o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych użytkownikom, którzy
powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
12. Udzielanie wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli
i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa;
13. Zbieranie od użytkowników, ich przełożonych oraz osób pisemnych wyjaśnień dotyczących
spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa danych.
14. Inspektor Ochrony Danych realizując swoje zadania współpracuje
z Administratorem Systemu Informatycznego."
4) W załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
w układzie graficznym w pionie podległym Burmistrzowi dodaje się zapis w brzmieniu
„Inspektor Ochrony Danych”.
§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Burmistrz
Ryszard Kosowski

