
ZARZĄDZENIE NR 219/18  
Wójta Gminy Brudzeń Duży  

Z DNIA 24.05. 2018 R. 

 W SPRAWIE POWOŁANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Na podstawie art. 37 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 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 

zarządza się co następuje: 

Powołuję  

Panią Ewę Foryszewską – Jarzyńską  

na Inspektora Ochrony Danych  

w Gminie Brudzeń Duży 

§ 1 

Zakres działania wspólnego inspektora ochrony danych obejmuje następujące jednostki 

organizacyjne gminy : 

a/ Urząd Gminy Brudzeń Duży 

b/ Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym 

c/ Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym z filiami w Sikorzu i Siecieniu 

d/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym 

e/ Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brudzeniu Dużym 

f/ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu 

g/ Zespół Szkolno Przedszkolny w Sikorzu im. Gustawa Zielińskiego 

h/ Gimnazjum im. Pawła Włodkowica w Brudzeniu Dużym 

§ 2 

Zakres czynności dla Inspektora ochrony danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

http://www.zumi.pl/5343661,Zespol_Szkolno_Przedszkolny_w_Sikorzu,Sikorz,firma.html%23homePage


 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Brudzeń Duży  
 

Andrzej Dwojnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 219/18  

Wójta Gminy Brudzen Duży  

Z DNIA 24.05. 2018 R. 

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych w gminie Brudzeń Duży 



1. Informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO, 

w szczególności wynikających z art. 39 RODO , oraz innych przepisów Unii lub 

krajowych o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2. Monitorowanie przestrzegania RODO, i innych przepisów Unii lub przepisów 

krajowych o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, 

3. Prowadzenie działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania 

4. Prowadzenie audytów sprawdzających stan przestrzegania zasad ochrony danych 

osobowych przez personel przetwarzający dane osobowe; 

5. Udzielanie na żądanie Administratora zaleceń co do oceny skutków dla ochrony 

danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 

6. Współpraca z organem nadzorczym; 

7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w 

art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we 

wszelkich innych sprawach. 

8. Wypełnianie funkcji Administratora odbywać się będzie poprzez osobiste kontakty raz 

w miesiącu w siedzibie Zleceniodawcy, oraz w siedzibach Administratorów Danych, o 

których mowa w § 1 w dniach i godzinach ustalonych odrębnie, oraz drogą mailową i 

telefoniczną. 

 


