Zarządzenie nr 7/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
z 4 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz pisma. Naczelnika Wydziału Edukacji Urzedu Miasta
Częstochowy z dnia 28.05.2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Inspektorów Ochrony
Danych Osobowych zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Panią Edytę Bajor, pracownika Samorzadowego Ośrodka Dodkonalenia
w Częstochowie, na Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 39 im. Marii
Konopnickiej w Częstochowie.
§ 2. W załączniku do niniejszego zarządzenia ustala się ramowy zakres zadań Inspektora
Ochrony Danych.
§ 3. Informacja o wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych i jego danych kontaktowych
zostanie przesłana w formie zawiadomienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w ciagu 14 dni od dnia obowiazywania zarzadzenia.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 5/2015 z dnai 27 marca 2015 r. w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor szkoły
Aleksandra Orzeł

Załącznik 1
do Zarządzenia nr 7/2018
z 4 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

Ramowy zakres zadań Inspektora Ochrony Danych.
Zgodnie z art. 39 ust. 5 RODO do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należą:
1. Informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną
danych osobowych, spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów
o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach.
2. Monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w szkole.
3. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Prowadzenie audytów lub nadzór nad audytem zleconym.
5. Dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) planowanych operacji związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w placówce.

