ZARZĄDZENIE Hr} 3 ... I 2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
Z DNIA 21 MAJA 2018 R.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia
28 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w
Chorzelach
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym { t.J. Dz.U. Z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§

1.

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach stanowiącym załącznik
do Zarządzenia nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 lipca 2017 r. w
sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach wprowadza się
następujące zmiany :
1. § 10, ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie „Inspektor Ochrony Danych /stanowisko ds.
kontroli - lOD/lKMG”
2. w § 10. ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie „ wieloosobowe stanowisko pracy ds. opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
3. w § 10. ust. 5 dodaje się pkt 8 „stanowisko pracy pracownika gospodarczego”
4. W części II w Rozdziale 2 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA
KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH tytuł „Administrator Bezpieczeństwa Informacji
/Stanowisko ds. Kontroli (Symbol ABI/IKMG)” zmienia się na ” inspektor Ochrony
Danych/ Stanowisko ds. Kontroli (Symbol lOD/lKMG)”
5. § 26. ust. 1 otrzymuje brzmienie „Do zadań stanowiska Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach należy w szczególności:
1) informowanie Administratora Ochrony Danych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Chorzelach o obowiązkach spoczywających na nich na rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o
ochronie danych i doradzanie w tej sprawie,
2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych
(RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz
wewnętrznych polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:
a) podział obowiązków,
b) działania zwiększające świadomość,
c) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
d) powiązane z przetwarzaniem danych osobowych kontrole,
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie ich wykonania,
4) współpraca z organem nadzorczym,
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami,
6) w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych
sprawach”

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018,
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