ZARZĄDZENIE NR DKPiO.013.40.2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 31.10.2018 r. r.
w sprawie: powołania Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej
Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE. L. Z 2016 r., 119.1)
zarządzam:
§1
1. Powołuję Panią Malwinę Skóra na stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD).
2. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi MOPS.
§2
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych w Ośrodku, a w szczególności:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają
dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie przepisów o ochronie danych
osobowych, sprawdzania zgodności przetwarzania danych z przepisami,
b) pełnienie funkcji doradczej w Ośrodku w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących danych
osobowych,
c) monitorowanie przestrzegania przepisów polityk administratora i podmiotów przetwarzających
w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym: podział obowiązków, działania zwiększające
świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym
audyty,
d) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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,
e) współpraca z organem nadzorczym,
f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji
we wszelkich innych sprawach.
§3
W zakresie realizacji zadań przez Inspektora Ochrony Danych, administrator:
a) zapewnia, by właściwie i niezwłocznie był włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony
danych osobowych,
b) wspiera go w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonywania
tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania,
c) zapewnia zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej,

d) zapewnia, by nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań. Nie jest
odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnienie swoich
zadań,
e) osobom, których dane dotyczą zapewnia kontakt z inspektorem we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykorzystywaniem praw przysługującym
im na mocy ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r.,
f) w przypadku stwierdzenia naruszenia albo innego zdarzenia związanego z danymi osobowymi
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej administrator zapewnia natychmiastowe z nim konsultacje.
§4
1. Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka
związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele
przetwarzania.
2. Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do
wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem kraju członkowskiego.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr DKPIO.013.20.2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 listopada 2018 r.
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