
Manowo 03 stycznia 2020  r.

Komendant Straży Gminnej

ul. Szkolna 2 ,

76 - 015   Manowo

Zarządzenie Nr 01/2020

z dnia  03 stycznia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

na podstawie art. 47. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zarządzam, co 

następuje:

§1

Z dniem 03.01.2020 r. wyznaczam na Inspektora Ochrony Danych w Pana Grzegorza Dżuga.

1) Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

a) informowanie  administratora  oraz  osób  zajmujących się  przetwarzaniem o  obowiązkach

spoczywających  na  nich na mocy niniejszej  ustawy oraz innych przepisów dotyczących

ochrony danych;

b) prowadzenie  działań  podnoszących  świadomość  oraz  organizowanie  szkoleń  dla  osób

uczestniczących w operacjach przetwarzania; 

c) monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące

się   przetwarzaniem  danych  osobowych  z  przepisami  niniejszej  ustawy  oraz  innymi

przepisami dotyczącymi ochrony danych;

d) monitorowanie  realizowania  polityk  administratora  w  dziedzinie  ochrony  danych

osobowych,  w  tym  przydział  na  ich  podstawie  obowiązków  dla  osób  zajmujących  się

przetwarzaniem;

e) współpraca z Prezesem Urzędu,

f) monitorowanie  realizacji  zaleceń,  o  których  mowa  w  art.  38  ust.  4  USTAWY  oraz

przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;

g) pełnienie  funkcji  punktu kontaktowego wobec Prezesa  Urzędu  w kwestiach  związanych

z przetwarzaniem,  w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 USTAWY,

oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

h) pełnienie  funkcji  punktu  kontaktowego  wobec  osób,  których  dane  dotyczą  w  zakresie

przysługujących jej praw, 

i) przygotowywanie  zaleceń  co  do  oceny  skutków  dla  ochrony  danych  osobowych,

w przypadku,  o którym  mowa w art. 37 USTAWY, oraz monitorowanie wykonania tych

zaleceń;

j) sporządzanie  i przekazywanie  administratorowi  raz  na  rok,  do  końca  i kwartału  za  rok

ubiegły,  sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania

danych osobowych.

k) prowadzenie wykazu kategorii czynności przetwarzania

§2

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka 

związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania.

§3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


