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ZARZĄDZENIE NR 120/35/19
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego
samodzielnego stanowiska Inspektora Ochrony Danych
Na podstawie § 22 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy nadanego
Zarządzeniem Nr 120/36/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej
z późn. zm.
zarządzam, co następuje:
§1
1. Zakres działania Inspektora Ochrony Danych określają postanowienia § 34 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy.
2. Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w ramach aktualnie obowiązujących przepisów
prawnych, w szczególności:
1) 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 (dalej
zwanym: RODO);
2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwaną: UODO);
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (dalej zwaną DODO).
§2
1. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego na podstawie art. 8 UODO
należy w szczególności(JRWA 142):
1) informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz
innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej
sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie
ochrony danych osobowych, w tym: podział obowiązków, działania zwiększające świadomość,
szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym
audyty;
3) udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie
jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5) 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, 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 na mocy niniejszego rozporządzenia;
7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania;
2. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego na podstawie art. 46 ust. 1
DODO należy w szczególności (JRWA 142):
1) informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy ustawy DODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony
danych;
2) prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób
uczestniczących w operacjach przetwarzania;
3) monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące
się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami ustawy DODO oraz innymi przepisami
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dotyczącymi ochrony danych, a w razie konieczności doradzanie i rekomendowanie
określonych działań;
4) szacowanie ryzyka związanego z operacjami przetwarzania z uwzględnieniem charakteru,
zakresu i kontekstu celów przetwarzania;
5) monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,
w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem;
6) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art. 38 ust. 4 DODO, oraz przedstawianie
Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji;
8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 38 DODO, oraz
prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach;
9) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie
przysługujących jej praw, o których mowa w rozdziale 4 DODO;
10) przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w przypadku,
o którym mowa w art. 37 DODO, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;
11) sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły,
sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych
osobowych.
3. Ponadto do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
1) współdziałanie z Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w zakresie inicjowania i wdrażania
procedur związanych z bezpieczeństwem informacji;
2) współdziałanie z Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w zakresie funkcjonowania systemu;
3) opracowywanie zakresu audytu wewnętrznego w obszarze ochrony danych osobowych oraz
branie udziału w zlecanym audycie;
4) inicjowanie i wdrażanie procedur związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich
przedstawianie kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu;
5) prowadzenie platformy e-learningowej w Urzędzie, współpraca z jednostkami
organizacyjnymi Urzędu w zakresie tworzenia nowych modułów;
6) prowadzenie bieżących spraw w zakresie: korespondencji, zaopatrzenia materiałowego,
sprawozdawczości, archiwizowania akt;
7) przestrzeganie przepisów „o ochronie danych osobowych” i „o ochronie informacji
niejawnych” i „o dostępie do informacji publicznej”;
8) podejmowanie działań zmierzających do jak najlepszej realizacji zadań.
§3
1. Samodzielne stanowisko Inspektora Ochrony Danych organizacyjnie podlega Prezydentowi
Miasta, funkcjonalnie Sekretarzowi Miasta.
2. W zakresie określonym § 2 ust. 2 – Komendantowi Straży Miejskiej.
3. Inspektor Ochrony Danych posługuje się skrótem organizacyjnym (symbol akt) „IOD”.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Ochrony Danych.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 120/38/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie
szczegółowego
regulaminu
organizacyjnego
samodzielnego
stanowiska
Administratora
Bezpieczeństwa Informacji.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba
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