Zarządzenie nr 7/2018
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 24.05 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie
Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z 27 kwietnia 2016 r. 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,
dalej: RODO)
zarządzam:
§1
Wyznaczam Pana Jacka Trześniewskiego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji
Niejawnych Urzędu Miejskiego w Będzinie, na Inspektora Ochrony Danych ( IOD) Urzędu
Miejskiego w Będzinie.
Inspektora Ochrony Danych zastępuje Pan Michał Karoń pracownik Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
§2
1. Nadrzędnym celem działania Inspektora Ochrony Danych jest określenie standardów
i zasad postępowania w obszarze przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miejskim w Będzinie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
2. Ustala się ramowy zakres działania Inspektora Ochrony Danych Miasta Będzina
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§3
1. Miejscem pracy Inspektora Ochrony Danych jest Urząd Miejski w Będzinie, obowiązki
realizowane są w godzinach pracy Urzędu.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Miasta Będzina:
Urząd Miejski w Będzinie
ul.11 Listopada 20
42-500 Będzin
telefon 32 2679180;
e-mail iod@um.bedzin.pl
3. Publikowania informacji i dokumentów w formie elektronicznej dotyczących ochrony
danych osobowych dokonuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Będzinie, menu przedmiotowe - zakładka Ochrona Danych Osobowych
oraz dla pracowników Urzędu w sieci Intranet UM Bedzin - dział INFORMACJE,
zakładka Ochrona Danych Osobowych.
4. Dokumenty i materiały wpływające do komórek organizacyjnych Urzędu dotyczące
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i wnioski w sprawie realizacji praw
osób których dane są przetwarzane należy bezzwłocznie przekazywać do Inspektora
Ochrony Danych.

§4
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do stosowania zaleceń
i wytycznych Inspektora Ochrony Danych przekazywanych na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych oraz wynikających z przyjętych dokumentów i polityk ochrony danych
osobowych.
§5
Traci moc zarządzenie nr 31/2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 czerwca 2015
roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora
Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Będzinie.
§6
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Pełnomocnikowi ds. Ochrony
Informacji Niejawnych.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Łukasz Komoniewski

Sporządził: Jacek Trześniewski
Sprawdził:

Załącznik do Zarządzenia nr7/2018
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.05.2018r.
RAMOWY ZAKARES ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH
1) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy
ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych

przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej
sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO i innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu
przetwarzającego
obowiązków,

w dziedzinie

działania

ochrony danych

zwiększające

osobowych,

świadomość,

w tym

szkolenia

podział

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 RODO;
4) współpraca z organem nadzorczym ochrony danych osobowych;
5)

pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji
we wszelkich innych sprawach;

6) 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;
7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności przetwarzania
danych osobowych.
8) Udzielanie

zaleceń i wytycznych w przedmiocie stosowania odpowiednich

i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu
przetwarzania danych osobowych.

