
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czenvionka-Leszczyny
zARzADzENIE Nr 391/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 19g0 roku o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22018 r., poz. 994 zp62n. zm.),

1.

zarzqdzam co nastqpuje:

s1

Wprowadzic, do Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny, wprowadzoneg o Zarzqdzeniem Nr 2812002 Burmistrza
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2OO2 roku
z p62niejszymi zmianami, nastqpujqce zmiany:

1)w S 12 w akapicie po slowach: ,,oraz samodzielne stanowiska" pkt 6 otrzymuje
brzm ienie:
,,6. lnspektor Ochrony Danych (symbol IOD).",

2) S 451 otrzymuje brzmienie:
,,s 451

Do lnspektora Ochronv Danvch nale2y w szczeg6lnoSci ochrona proces6w
przelwarzania danych osobowych w Urzgdzie Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny,".

Zalqcznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, o kt6rym mowa w ust. 1,
SCHEMAT ORGAN|ZACYJNY URZEDU GMtNy I MTASTA CZERWTONKA_
LESZCZYNY' otrzymuje nowq tre56, jak w zalqczniku do niniejszego
Zarzqdzenia.

W zaiAc]zn[y]\r_2 !o Regulaminu Organizacyjnego, o kt6rym.mowa w ust. 1

- szczEcoLowy ZAKRES DZ|ALAN|A WYDZ|ALOW URZEDU,
REFERATOW ORAZ OSOB BEDACYCH NA SAMODZTELNVCH
STANOWISKACH PRACY W URZEDZIE GMTNY I M|ASTA, wprowadzi6 zmiany:

1) po tiret czwaiy dotyczqcy Referatu lnformatyki skre6la sig zdania o tre3ci:
,,Pracownik Referatu powolany przez Burmistrza pelni funkcjg Administratora
Bezpieczefstwa lnformacji w tutejszym Urzgdzie. W zakresie zada6
Administratora Bezpieczehstwa lnformacji pracownik ten podlega
bezpoSrednio Burmistrzowi Gminy. Szczeg6towy zakres jego zadah okre5lony
jest w oddzielnym tirecie.",

2)tiret dwadzie6cia siedem dotyczqcy Administratora Bezpiecze6stwa
lnformacji otrzymuje brzmienie:

,,- lnspektora Ochrony Danych nale2y w szczegolno6ci:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzajqcego oraz
pracownikow, ktorzy przetwarzajq dane osobowe, o obowiqzkach

2.

3.



spoczywajqcych na nich na mocy tozporzEdzenia parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwtetnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przelwarzaniem danych osobowych
i. w sprawie swobodnego przephTwu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46ME (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.U. L
119 z 4.5.2016) z po2n. zm. oraz innych przepisow Unii lub paristw
czlonkowskich o ochronie danych idoradzanie im w tej sprawie, zwanego
dalej RODO,
monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporzqdzenia, innych
przepisow Unii lub pahstw czionkowskich o ochronie danych oraz polityk
administratora lub podmiotu przetwarzalqcego w dziedzinie ochrony
danych osobowych, w tym podzial obowiqzk6w, dzialania zwigkszajqce
Swiadomo56, szkolenia personelu uczestniczqcego woperacjach
przetwarzania oraz powiqzane z tym audyty,
udzielanie na 2qdanie zalecei co do oceny skutk6w dla ochrony danych
oraz monitorowanie jej wykonania,
wsp6tpraca z Prezesem Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych w kwestiach zwiqzanych z przetwarzaniem, w tym
z uprzednimi konsultacjami, o ktorych mowa w art. 36 RODO, oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych
sprawach,
pelnienre roli punktu kontaktowego dla os6b, ktorych dane dotyczq, we
wszystkich sprawach zwiqzanych z przetwarzaniem ich danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw przyslugujqcych im na mocy RODO.

s2

Pozostate postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Gminy i Miasta
Czenvionka-Le szczyny pozostajq bez zmian.

2)

3)

4)
5)

6)

s3

Zobowiqzuje sie Naczelnrka Wydzialu
pracownik6w Urzqdu Gminy i Miasta
Zarzqdzeniem wprowadzajqcym zmiany do
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Organizacyjnego do zaznajomienia
Czen,uionka-Leszczyny z niniejszym
Regulaminu Organizacyjnego Urzedu

s4

Nadz6r nad wykonaniem Zarz4dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta
Czenvionka-Le szczy ny .

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik N 'l
do Regulaminu Organizacyjnego
UrzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
bedEcy
zalqcznikiem do Zatzqdzenia nr 39'l/18
Burmistrza Gminy I Mlasta Czerwlonka-Leszcryny
z dnia 31 sie.pnia 2018 r.

BURMISTRZ
GMINYIMIASTA

Czerwionka-LeszczYnY
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