
Załącznik
do Zarządzenia nr 94/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 lipca 2018 roku

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr 9/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia
2015 roku w sprawie  uchwalenia  Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta  Hajnówka
wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale III Organizacja Urzędu § 7 ust. 1 dodaje się pkt.16 o brzmieniu:
16) Inspektor Ochrony Danych - IOD

1. W Rozdziale IV Zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu dodaje się § 26 o
brzmieniu:
§ 26
1. Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1)  Przestrzegania  przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016r.  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  rozporządzenia  o  ochronie  danych)
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm. oraz przepisów Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000 z
poźn. zm. w zakresie dotyczącym Inspektora Ochrony Danych.
2) Informowanie Kierownika Urzędu (administratora), przedmiotu przetwarzającego oraz
pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich
na mocy w/w przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
3)  Monitorowanie  przestrzegania  w/w  rozporządzenia  i  innych  przepisów  o  ochronie
danych  osobowych  oraz  polityk  administratora  lub  podmiotu  przetwarzającego  w
dziedzinie  ochrony  danych  osobowych,  w  tym  podział  obowiązków,  działania
zwiększające  świadomość,  szkolenia  pracowników  uczestniczących  w  operacjach
przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
4)  Udzielanie  na  żądanie  zaleceń  co  do  oceny  skutków  dla  ochrony  danych  oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35.
5) Współpraca z organem nadzorczym.
6)  Pełnienie  funkcji  punktu  kontaktowego  dla  organu  nadzorczego  w  kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art.
36,  oraz  w  stosownych  przypadkach  prowadzenie  konsultacji  we  wszelkich  innych
sprawach.
7)  Wypełnianie  swoich  zadań  z  należytym  uwzględnieniem  ryzyka  związanego  z
operacjami  przetwarzania,  mając  na  uwadze  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele
przetwarzania.
8) Realizacja celów kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.


