ZARZĄDZENIE NR 120.9.2020
WÓJTA GMINY GODÓW
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego oraz wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy Godów
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713), art. 10 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), w związku z art. 37 oraz 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze
zmianami), zwanego dalej RODO,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) „IOD” – należy przez to rozumieć „inspektora ochrony danych”,
2) „Urzędzie” – należy przez to rozumieć „Urząd Gminy Godów”.
§ 2. Odwołuję dotychczasowego IOD w Urzędzie.
§ 3. 1. Wyznaczam nowego IOD w Urzędzie.
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, powierzam Pani Sylwii Kochman, na podstawie zawartej umowy
o współpracy, stanowiącej dokument odrębny.
§ 4. 1. Dane kontaktowe IOD: Pani Sylwia Kochman, e-mail: iod@godow.pl tel.: 784 699 897
2. Dane wskazane w ust. 1 zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 5. Zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o odwołaniu dotychczasowego IOD
i wyznaczeniu nowego IOD w Urzędzie nastąpi w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.
§ 6. 1. Do obowiązków IOD należy realizacja zadań wynikających z art. 39 RODO oraz ustawy
o ochronie danych osobowych, a ponadto:
1) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
2) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania,
3) prowadzenie ewidencji umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
4) uzgadnianie zapisów umów oraz innych dokumentów normatywnych i urzędowych związanych
z przetwarzaniem danych osobowych,
5) szkolenie pracowników Urzędu z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Szczegółowy zakres obowiązków IOD zawiera umowa, o której mowa w § 3 ust. 2.
§ 7. IOD posiada dostęp do wszystkich danych osobowych, w tym danych kategorii szczególnych
oraz wszystkich operacji przetwarzania w Urzędzie.
§ 8. 1. Zobowiązuję informatyków Urzędu do:
1) przygotowywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z kartami zasobów dla
pracowników Urzędu,
2) informowania IOD o wydaniu nowych upoważnień do przetwarzania danych lub cofnięciu upoważnień
nieaktualnych,
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3) rejestracji wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do Urzędu.
2. Zobowiązuję pozostałych pracowników Urzędu do konsultowania z IOD wszelkich spraw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz kierowania do IOD ewentualnych pytań w przedmiotowym
zakresie.
§ 9. Traci moc zarządzenie nr 120.12.2018 Wójta Gminy Godów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Godów.
§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Godów
(-) mgr inż. Mariusz Adamczyk
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