
Zarządzenie Nr 2/2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim

Na podstawte art.37 ust. I rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) z27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w związkuzprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych), zarządza się, co następuje:

§ 1 Z dntęm 01.09,2018 roku .vqtznaczarn Pana Piotra Sypniewskiego Inspektorem
Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie
Nowodworskim

Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych stanowi zńącznik do
niniej sze go zar ządzenta.

O wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych zostaje zawiadomiony Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zalącznik do zarządzenia nr 212018

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

Informowanie ADO Qraz praaowników, którzy przetwarzĄą dane osobowe, o
obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów dot.
ochrony danych osobowych, a także doradzanie ww. podmiotom w sprawie
ochrony danych osobowych

Monitorowanie przestrzeganla RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych
osobowych otaz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w
dziedzintę ochrony danych osobowych, w tym podziŃ obowiązków, działanla
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach
przetwarzanta oraz powlązane z tym audyty.

Na ządanie - udzielante zaleceń co
osobowych oTaz monitorowanie

Współpraca z organem nadzorczym
Osobowych.

oceny skutków dla ochrony danych
wykonania zgodnie z RODO.

Prezesem Urzędu Ochrony Danych

do
ich

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzanięm danych osobowych, w tym z uprzednimi
konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we
wszystkich sprawach związanych z ptzetwarzanięm ich danych osobowych oraz
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO orazinnych przepisów.
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