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Zarządzenie nr 49/2018 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 21 czerwca 2018r. 

w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2018r., poz. 994 oraz poz. 1000), art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L 119 z 04.05.2016) zarządza 

się, co następuje: 

 

 §1. Wyznacza się Panią Agnieszkę Domosławską, pracownika Urzędu Gminy w                     

Nowym Duninowie, na Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w                           

Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów oraz jednostkach organizacyjnych i 

instytucjach kultury, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów. 

 

 §2. Zakres działania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych obejmuje 

następujące jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów: 

1) Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,                    

ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1,                               

09-505 Nowy Duninów; 

3) Świetlica Socjoterapeutyczna w Soczewce, ul. ks. Pawła Kwiatkowskiego 1,                                         

09-506 Soczewka. 

 

  §3. Zakres działania wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych obejmuje 

następujące jednostki kultury, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów: 

1) Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce,                                          

ul. ks. Pawła Kwiatkowskiego 1, 09-506 Soczewka; 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie, ul. Gostynińska 1,                                            

09-505 Nowy Duninów. 

 

 §4.  W załączniku do niniejszego zarządzenia ustala się ramowy zakres zadań wspólnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 

 §5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                                                                



 

                                                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia nr 49/2018 

                                                                                                                                   Wójta Gminy Nowy Duninów 

                                                                                                                z dnia 21.06.2018r. 

 

Ramowy zakres zadań wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, przy uwzględnieniu struktury organizacyjnej i wielkości 

podmiotów na rzecz, których działa, ma następujące zadania: 

 

1. Informowanie administratorów, podmiotów przetwarzających, 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 administratorów lub podmiotów przetwarzających 

w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym: 

1) weryfikacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych i stanu 

faktycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

2) weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym przewidzianych w dokumentacji 

przetwarzania danych środków technicznych i organizacyjnych służących 

przeciwdziałaniu zagrożeniom dla ochrony danych osobowych, 

3) podział obowiązków, 

4) działania zwiększające świadomość, 

5) 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. Stała współpraca z kadrą zarządzającą jednostek na rzecz, których świadczona będzie 

realizacja w/w zadań. 

 

/-/ Mirosław Krysiak 

Wójt Gminy 


