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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu 90/2019 

        z dnia 3 czerwca 2019 r. 

 

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania w zakresie nadzoru  

nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza: 

1. informowanie i doradzanie Administratorowi oraz pracownikom Administratora 

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 oraz 

innych przepisów o ochronie danych; 

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 i innych przepisów  

o ochronie danych; 

3. monitorowanie polityki Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych; 

4. podejmowanie działań zwiększających świadomość, szkolenia osób 

uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych; 

5. przeprowadzanie audytów; 

6. współpraca z organem nadzorczym; 

7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami  

oraz w stosowanych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych 

sprawach; 

8. wykonywanie zadań odnoszących się do obowiązku oraz oceny skutków  

dla ochrony danych osobowych; 

9. sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem adekwatnych środków 

organizacyjnych i technicznych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych; 

10. nadzorowanie udostępnianie danych osobowych; 

11. nadzorowanie powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
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12. nadzorowanie spełniania wymagań 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 przez podmiot 

przetwarzający; 

13. podejmowani wspólnie z Administratorem odpowiednich działań w przypadku 

naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych; 

14. współpracowanie z Administratorem Systemu Informatycznego. 

 

Inspektor Ochrony Danych ma prawo: 

1. wstępu do pomieszczeń, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych 

i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu 

oceny zgodności przetwarzania danych z 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; 

2. żądania od pracowników, użytkowników, osób upoważnionych złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego 

dotyczącego przetwarzania danych i ich zabezpieczenia; 

3. występowania w porozumieniu z Administratorem do podmiotu przetwarzającego 

o wyjaśnienia i informacje dotyczące powierzonego przetwarzania danych; 

4. żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z problematyką audytu; 

5. żądania udostępnienia do audytu dokumentacji, urządzeń, nośników  

oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych u 

Administratora oraz u podmiotu przetwarzającego; 

6. wyznaczania, rekomendowania i egzekwowania wykonania zadań związanych  

z ochroną danych osobowych u Administratora; 

7. wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących zasad przetwarzania  

i ochrony danych osobowych u Administratora. 


