
 

 

 

Zarządzenie  Nr 2 /2022 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze 

z dnia 1 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  

 

 Na podstawie art. 37 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 w związku z art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) 

§ 1. 

Wyznaczam Panią Annę Predko-Maliszewską na Inspektora Ochrony Danych w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeremsze. 

§ 2. 

Odwołuję z funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Czeremsze Panią Katarzynę Roszczenko. 

§ 3. 

         Ustala się zakres zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Czeremcha 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku. 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Czeremsze 

mgr Adam Iwaniuk 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do Zarządzenia Kierownika  

Gminnego  Ośrodka  

                                                                                                                                                  Pomocy Społecznej  w Czeremsze 

                                                                                                                                                                z dnia  1 kwietnia 2022 r. 

 

 

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Czeremsze 

 

 

Zgodnie z art. 39 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) ustala się ramowy 

zakres zadań dla Inspektora Ochrony Danych:  

 

1. Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania w zakresie niniejszego Zarządzenia oraz 

upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Administratora Danych Osobowych.  

2. Inspektor Ochrony Danych realizując swoje zadania współpracuje z Administratorem 

Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Czeremcha.  

3. Informowanie Administratora Danych Osobowych oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.  

4. Tworzenie, wdrażanie oraz nadzorowanie dokumentacji ochrony danych.  

5. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityki 

Administratora Danych Osobowych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym 

podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.  

6. Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich 

wykonania zgodnie z art. 35 RODO.  

7. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi 

konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.  

9. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich 

sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem 

praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.  

10. Wspieranie Administratora Danych Osobowych przy podejrzeniach oraz naruszeniach 

dla ochrony danych osobowych, szacowaniu ryzyka dla ochrony danych, ocenie 

skutków dla ochrony danych, prowadzeniu rejestru czynności oraz kategorii 

przetwarzania danych, powierzaniu, udostępnianiu, współadministrowaniu danych. 

 

                                                                                             


