Zarządzenie Nr 0050 .26.2020
Wójta Gminy Łuków
z dnia 1 czerwca 2020 roku
w sprawie Wznaczenia wspólnego Inspektora ochrony Danych

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt arozpotządzetiaParlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kvłietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
zptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz
ochronie danych)
uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rczporządzenie
(Dz.U. UE.L.20I6.119.1 z dnia2016J5.04) oraz w zrłiązku z art. 8 oraz art.9 ustawy z dnia
l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. z2019 r. poz. 1781) zarządzart,
co następuje:

o
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1.

2.

Z

I

czerwca 2020 roku :vq1znaczarr' Inspektora Ochrony Danych (IOD)
dla Urzędu Gminy Łuków oraz wymienionych w $ 2 jednostek organizacyjnych Gminy
Łuków, w osobie Pani Anny Wardak.
Wspólny Inspektor ochrony Danych podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Łuków.

ZaL<ręs

dniem

$2
dziaŁania wspólnego Inspektora ochrony Danych obejmuje następujące jednostki

organizacyjne Gminy:

1) Gminny ośrodek Pomocy

2)
3)

Społecznej

Gminny Zespół oświatowy
Gminną Bibliotekę Publiczną

$3

Zal<res zadań wspólnego Inspektora ochrony Danych w jednostkach organizaryjnych
wymienionych w $ 2 zawarĘ jest w załączniku do niniejszego zatządzenia.

$4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

$s
Traci moc zuządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Łuków zdłlta3lpaŹdziemika}}L8 roku
w sprawie luqyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

$6
Zarządzenie wchodzi w

Ęcie z dniem

podpisania.
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Zalącmik do zarządzenia nr 00580.26.2020
Wójta Gminy Łuków
z dnia I czerwca 2020 roku w sprawie
wymaczenia wspólnego Inspektora ochrony Danych

Zakres zadań wspólnego Inspektora Ochrony Danych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Łuków
Inspektor ochrony Danych zobowiązany jest do weryfikacji procesów przetwatzania danych
z uwzględnieniem zasad wskazanych w Rozpotządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochlony osób fizyc7nych w nviązku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Do obowiązków Inspektora ochrony Danych naleĘ:
1. Informowanie administratora' pracowników administratora o obowiązkach spoczywających
na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub panstw członkowskich
o ochronie danych i doradzanie im w Ęm zakresie.
2. Monitorowanie przestrzeganta niniejszego rozporządzenia przez administratota otaz
współpracujące z nim podmioty przetwarzające, prowadzenie audytów podmiotów, którym
administrator powierzył ptzetwarzanie danych osobowych.
3. Prowadzenie szkoleń dla pracowników zzahęsu ochrony danych osobowych.
4. Utrzymanie i nadzór nad dokumentacją ochrony Danych osobowych:
a) weryfikacja i aktualizacja Polityki Ochrony Danych,
b) weryfikacja klauzul zgód na prze&llarzanie danych osobowych oraz klauzul
obowiązków informacyjnych, aw razie potrzeby przygotowanie niezbędnych zmian lub
opracowanie właściwychdokumentów i klauzul,
c) zaruądzanie upowamieniami do przetwarzalia danych osobowych oruz zaruądzarie
ewidencj ą osób upowaznionych do przetwar zatia danych osobowych;
d) opiniowanie wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, klauzul
zgód na przetwarzartie danych osobowych orazk|alnll obowiązków informacyjnych
w zakresie RODO,.
e) prowadzenie rejestru crynnościprzetwarzarlia danych osobowych;
0 prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.
5. Współpr aca z or ganem Nadzor cTym oraz innymi administratorami danych:
a) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
młiązanychzprzetwarzaniem, w tym zuprzednimi konsultacjami, o których mowa w
art.36, orazw stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych
sprawach młiązanych z RoDo otaz prowadzenie korespondencji z organem
Nadzorczym,
b) udział w kontrolach organu nadzorczego orazwspółpraca z organem nadzorczym,
c) wspieranie pracy audytorów zevłnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych;
d) udział w kontrolach prowadzonych u administratora ptzez innych administratorów
danych;
6. Przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych
osobowych oraz monitorowanie jej wykonania.
7. Ana|iza stosowanych techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa
fizycznego oraz informaĘcznego związanychzptzetwarzaniem danych osobowych, które
zapewnia administrator danych.
5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane doĘczą, we wszystkich sprawach
rutiązanych z przetvlatzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługuj ących im na mocy Rozporząd zenia RoDo.
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