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Zarządzenie Nr  48/2018 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 20 czerwca 2018r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego                   

Urzędowi Gminy w Nowym Duninowie 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 

2018 r., poz. 994 i poz. 1000 ) zarządza się, co następuje: 

 

§1. W zarządzeniu Nr 19/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 31 marca 2017r. w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Nowym Duninowie wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w załączniku do zarządzenia: 

a) w § 15 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oznaczenie IOD.”, 

b) po § 23 dodaje się § 23 a w brzmieniu: 

„§23a. Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy, w 

szczególności:    

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego, pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także 

doradzanie  ww. podmiotom w sprawach ochrony danych osobowych; 

2) monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych oraz polityk ochrony danych administratora lub 

podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym: 

a) weryfikacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych 

osobowych i stanu faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

b) weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w 

dokumentacji przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych 

służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych, 

c) podział obowiązków, 

d) działania zwiększające świadomość, 

e) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 

powiązane z tym audyty, 

3) współudział w ocenie skutków dla ochrony danych osobowych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami 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 z mocy przepisów o ochronie danych 

osobowych; 

7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych lub rejestru 

kategorii czynności przetwarzania danych osobowych; 



8) wykonywanie powyższych zadań na rzecz jednostek organizacyjnych i jednostek 

kultury, dla których gmina Nowy Duninów jest organem prowadzącym; 

9) stała współpraca z kadrą zarządzającą jednostek na rzecz, których świadczona 

będzie realizacja ww. zadań.”. 

 

2) załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Duninowie otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Duninów. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

/-/ Mirosław Krysiak 
Wójt Gminy 


