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ZARZĄDZENIE 31/2021z dnia 30.06.2021 r. w sprawie o powołania 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz  art. 37 i 39 Rozporządzenia Parlamentu 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie                              

o ochronie danych) zarządzam,  co następuje : 

§ 1  

1. Powołuję Pana Piotra Kropidłowskiego na Inspektora ochrony danych w Urzędzie 

Gminy w Kawęczynie, e mail: iod@kaweczyn.pl. 

§ 2 

1. Zakres zadań Inspektora ochrony danych osobowych : 

1) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich 

mocy rozporządzenia (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie, 

2) monitorowanie przestrzegania przepisów krajowych, rozporządzenia (RODO), 

innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk 

administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, w tym podział obowiązków, działania świadomość, szkolenia 

mailto:iod@kaweczyn.pl


 

2 
 

personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym 

audyty, 

3) realizacja zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia, 

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 Rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie 

konsultacji we wszelkich innych sprawach,  

6) pełnienie roli punktu kontraktowego dla osób, których dane dotyczą, we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 

w wykorzystaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia (RODO) 

7) wykonywanie dla administratora innych zadań, do których zobowiązany                           

w związku z RODO, w tym m.in.: 

a) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, 

b) prowadzenie niezbędnej dokumentacji,  

c) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, 

d) dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych 

metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych 

osobowych u administratora danych osobowych. 

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem 

ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, 

kontekst i cele przetwarzania.  
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§ 3 

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 lipca 2021 roku. 

§ 4 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Wójta Gminy 

Kawęczyn Nr 84/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Inspektora 

ochrony danych i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy                          

w Kawęczynie.  

 

  Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 
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