
Zarządzenie Nr 32/2019 
Starosty Jarocińskiego 
z dnia 7 czerwca 2019r.

w sprawie określenia zadań i kompetencji dla Inspektora Ochrony Danych, wyznaczenia jego 
•zastępcy i Administratora Systemu Informatycznego oraz prowadzenia dokumentacji przetwarzania 

i ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z2019r. poz.511) w związku z art. 38 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 (RODO) oraz art. 8, 9 ust. 1 i Ha ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 rpoz. 1000 z zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Określam zakres zadań i kompetencji dla Inspektora Ochrony Danych, dalej IOD, 
wyznaczonego zarządzeniem Starosty Jarocińskiego nr 26/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 
w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych.

2. Do podstawowych zadań i kompetencji IOD w szczególności należy.
1) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie 
danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityk 
administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków;

3) podejmowanie działania zwiększających świadomość pracowników uczestniczącego 
w operacjach przetwarzania;

4) udział lub prowadzenie kontroli, sprawdzeń lub audytów;
5) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania;
6) współpraca z organem nadzorczym;
7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach 
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla pracowników i interesantów (klientów) 
Starostwa.

§ 2.1. Wyznaczam Pan Ireneusza Lamprechta na zastępcę Inspektora Ochrony Danych.
2. Do zadań zastępcy IOD w szczególności należy:
1) realizacja zadań i kompetencji IOD w sytuacji jego nieobecności w Starostwie, zgodnie 

z przepisami o ochronie danych osobowych;
2) sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych 

osobowych;
3) nadzorowania opracowania i aktualizowania dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania 

i ochrony danych osobowych;
4) zapewnienie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych 

z przepisami o ochronie danych osobowych;;
5) przygotowanie i przedstawianie propozycji zmian do obowiązujących przepisów 

wewnętrznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych;
6) prowadzenie spraw i przygotowanie korespondencji do Urzędu Ochrony Danych.

§ 3.1. Na Administratora Systemu Informatycznego Starostwa, dalej ASI, wyznaczam Pana 
Roberta Cenkiera.

2. Do podstawowych obowiązków ASI należy zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie 
informatycznym Starostwa.
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3. ASI jest zobowiązywany w szczególności do:
1) bezpośredniego wsparcia technicznego użytkowników w zakresie utrzymania i rozwoju 

infrastruktury systemu,
2) instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz sieci, .
3) zarządzania uprawnieniami, dostępami i kontami użytkowników,
4) zarządzania aktualizacjami systemów i aplikacji,
5) identyfikowania zagrożeń ciągłości pracy oraz przeciwdziałania awariom,
6) współpracy z dostawcami usług serwisowych i wsparcia technicznego,
7) prowadzenia dokumentacji konfiguracji systemów jej zmian, dostępu oraz naruszeń.

4. ASI konsultuje i współpracuje z IOD w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych 
osobowych w systemie informatyczny

§4.1 . Inspektor Ochrony Danych, jego zastępca i Administratora Systemu Informatycznego 
w zakresie realizacji swoich zadań podlegają bezpośrednio pod Starostę.

2. Upoważniam Inspektora Ochrony Danych, jego zastępcę i Administratora Systemu 
Informatycznego do dostępu do danych osobowych Starostwa w zakresie obejmujących realizację 
zadań przewidzianych do wykonania.

3. Inspektor Ochrony Danych, jego zastępca i Administratora Systemu Informatycznego jest 
zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań 
służbowych - zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 5.1. Dokumentację opisującą sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych określają 
„Polityki ...” zatwierdzone przez Starostę. Dokumentację prowadzi się w wersji tradycyjnej 
i elektronicznej.

2. Dokumentację zbiorczą dla Starostwa prowadzi Stanowisko ds. Zarządu, a dla jego komórek 
prowadzą kierujący komórką.

3. Stanowisko współpracuje z komórkami Starostwa w zakresie opracowania i aktualizowania 
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych w zakresie określonym 
w przepisach wewnętrznych.

4. Stanowisko konsultuje z IOD i ASI aktualizację dokumentacji wynikającej ze zmian prawa, 
zastosowania nowych środków organizacyjnych i technicznych oraz na podstawie wytycznych 
organu nadzoru.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych. 
■

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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