
ZARZĄDZENIE NR 14.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt a), ust. 5, ust. 6 i 7 oraz 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

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju nadanym Zarządzeniem 
Nr 018.K.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014 r., stanowiącym Załącznik do 
Zarządzenia Nr 032.K.2017 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zmienionym 
Zarządzeniem Nr 034.K.2017 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 8 w ust. 5 dodaje się zapis:

„- Inspektor ochrony danych osobowych”;

2) W § 23 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Inspektor ochrony danych osobowych wykonuje następujące zadania:

1) informowanie Burmistrza, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 
osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 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 innych przepisów Unii lub państw członkowskich 
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1), innych przepisów Unii lub 
państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora danych lub podmiotu 
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania 
zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz 
powiązanych  z tym audytów,

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1),

4) współpraca z organem nadzorczym,

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, zgodnie z art. 36 rozporządzenia, o którym 
mowa w pkt.1), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych 
sprawach,

6) wykonywanie innych zadań i obowiązków, które nie powodują konfliktów interesów.”.

§ 2. Schemat organizacyjny Samodzielne stanowiska pracy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszego zarządzenia.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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Schemat organizacyjny samodzielne stanowiska pracy 

 

Burmistrz

Radca prawny
BR

Pełnomocnik ds. ochrony informacji 
niejawnych, zarządzania kryzysowego, 
obronnych, wojskowych, oc i ewidencji 

działalności gospodarczej
BP

stanowisko ds. bhp
BH

Inspektor ochrony danych osobowych
BOD
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