
      Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy: 
1) informowanie administratora, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 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,  a także na mocy innych przepisów Unii oraz ustaw z zakresu ochrony danych 
osobowych i doradzanie im w tych sprawach, 

2) monitorowanie przestrzegania 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, a także na mocy innych przepisów Unii oraz ustaw    
z zakresu ochrony danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych, w tym podziału obowiązków, działań 
zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 
przetwarzania  oraz powiązanych z tym audytów, 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 
monitorowanie ich wykonania, 

4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych   

w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami,        
o których mowa w  art. 36  rozporządzenia o którym mowa w pkt 1 oraz w stosownych 
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach, 

6) realizacja zadań przypisanych Administratorowi (Burmistrzowi) w rozporządzeniu  
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 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,             a także na mocy innych przepisów Unii oraz ustaw z zakresu ochrony 
danych osobowych, a w szczególności: 
a) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w Urzędzie, aby 

przetwarzanie odbywało się zgodnie niniejszym rozporządzeniem, 
b) prowadzenie ewidencji upoważnień Administratora do przetwarzania danych 

osobowych, prowadzenie spraw ich przygotowania i wycofania, 
c) prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii 

przetwarzania danych osobowych, 
d)  zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, 
e) prowadzenie rejestru umów powierzenia przetwarzania danych, 
f) zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, naruszeniu ochrony danych osobowych. 

      2. Do zadań Inspektora Danych należą inne zdania wynikające z przepisów prawa 
związane z merytorycznym  zakresem stanowiska. 

 


