
1.

zARzĄDzENIE NR 5/18
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM
poMocy RoDZINIE w śwrrgoDzINIE

z dnia 23 maja 2018r.

w sprawie vvyznaczenia spółki CORE Consulting Sp. z o.o. na funkcję Inspektora
Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie aft. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czenłlca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
zż017 r, poz. 1868 z poźn. zm) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób flzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95l46lWE
(Dz.U,UE. L2016. 1 19. 1), zarządza się co następuje:

§1

Niniejszym na funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Powiatowym Centrum

Pomory Rodzinie w Świebodzinie (66-200), ul. Zaków 3, Regon 9779OżOL6 Wznacza się spółkę

CORE Consulting sp. z o.o. (KRS 4503BB) z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul, Krasińskiego

16. Z ramienia ww. Spółki do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostanie zgłoszona

imiennie osoba odpowiedzialna za sprawowanie funkcji IODO, wskazana z powołaniem

na pełnomocnictwo, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany i uprawniony do:

a) podejmowania niezbędnych działań do zapewnienia przetwarzania danych osobowych

w zgodzie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie

z pzyjętymi w jednostce rozwiązaniami organizacyjnymi i informatycznymi. Swoje czynnoŚci

IODO powinien wykonywać w zgodzie z dokumentacją w zakresie pzetwazania danych

osobowych.

b) informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywająrych na nich na mocy RODO oraz

innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie w tej

sprawie,

c) monitorowania przestrzegania przepisów RODO, innych przepisów Unii i państw członkowskich

o ochronie danych oraz poliĘk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie

ochrony danych osobowych, w Ęm podziału obowiązków, działań zwiększających

świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane

z tym audfi,
d) udzielania na ządanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie

jej wykonania,

e) współpracy z organem nadzorczym oraz pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu

nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach

prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.



§2

wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi powiatowego

w świebodzinie

1arządzenie wchodzi w zycie z dniem 25 maja 2018 r,

Centrum Pomocy Rodzinie

§3
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