
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 2 stycznia 2023 r. 

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 39 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) i art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Panią Małgorzatę Bartkowską pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna na 
stanowisko Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna. 

§ 2. Warunki sprawowania funkcji IOD: 

1) IOD podlega wyłącznie najwyższemu kierownictwu Administratora. 

2) Administrator zobowiązuje się wspierać IOD w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając mu niezbędne 
zasoby oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania. 

3) Administrator zobowiązuje się zapewnić, by IOD nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania 
swoich zadań oraz by dodatkowe jego obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. 

4) Administrator zobowiązuje się opublikować dane kontaktowe IOD i zawiadomić o fakcie jego powołania 
organ nadzorczy, w terminie 14 dni. 

5) IOD jest zobowiązany wypełniać swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego 
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. 

6) IOD jest obowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań. 

§ 3. Do zakresu obowiązków IOD należy: 

1) informowanie Administratora oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, 
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, w tym w szczególności wsparcie 
merytoryczne Administratora w jego obowiązkach: 

a) prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności 
przetwarzania danych osobowych, 

b) realizacji praw osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe zgodnie z przyjętą procedurą 
realizacji żądań podmiotów danych oraz ich odnotowywanie w rejestrze realizacji żądań podmiotów 
danych, 

c) zgodnego z prawem powierzania przetwarzania danych osobowych, w szczególności poprzez 
weryfikację lub formułowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych 
instrumentów prawnych, służących w tym celu, 

d) realizacji obowiązków określonych w RODO, w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych 
osobowych, 

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich 
o ochronie danych oraz polityk Podmiotu w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym: 

a) podział obowiązków, 

b) działania zwiększające świadomość, 

c) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania, oraz 

d) powiązane z tym audyty, 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do ocen skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich 
wykonania, 
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4) współpraca z organem nadzorczym, 

5) 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. 

§ 4. Do zakresu uprawnień IOD należy: 

1) prawo wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych 
badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych, 

2) prawo żądania składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego, 

3) prawo żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką 
kontroli, 

4) prawo żądania udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do 
przetwarzania danych. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora 
Ochrony Danych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
 

Artur Tusiński 
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