Zarządzenie Nr 47 /2018
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wieliszew
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2018 poz. 994.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wieliszew nadanym Zarządzeniem Wójta
Gminy Wieliszew nr 92/2017 i zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy nr 12/2018 oraz
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2018 wprowadza się następujące zmiany:
w „Zadania i kompetencje referatów, zespołów oraz samodzielnych stanowisk”:
Zmienia się § 35 (Zakres zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji), który
otrzymuje następujące brzmienie:
„Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych”
a)
informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na
nich na mocy 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 (dalej: Rozporządzenie) oraz innych przepisów,
b)
monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw
członkowskich oraz polityk administratora lub procesora,
c)
szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania
d)
przeprowadzanie systematycznych audytów w organizacji, w której został powołany,
e)
udzielanie wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich
i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane
osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu
przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z
przetwarzaniem, o jego ocenę pod katem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi
zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko,
f)
udzielanie systematycznej pomocy w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania
oraz innych wymaganych przez Rozporządzenie oraz odpowiednie przepisy prawa rejestrów;
g)
udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków oraz monitorowanie ich wykonania
w przypadku, gdy administrator danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest
do przeprowadzenia oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki

