
ZARZĄDZENIE Nr 377/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice  

  z dnia 23 maja 2018 r.  

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  

oraz  

odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządza się co 

następuje:  

 

§1. Wyznaczam Pana   KRZYSZTOFA KOZIKA na Inspektora Ochrony Danych  w Gminie 

Sieroszewice od dnia 25 maja 2018 roku. 

 

§2.1. Inspektor Ochrony Danych posiada i wykonuje prawa i obowiązki wynikające                           

z wdrożonej u Administratora Polityki Ochrony Danych i dokumentów wydanych na jej 

podstawie lub w związku z nią, a także z poleceń Administratora. 

2. Zobowiązuję Pana do wykonywania swoich praw i obowiązków zgodnie z prawem,                    

z ww. dokumentacją oraz z zachowaniem najwyższej staranności.  

 

§3. Niniejsze wyznaczenie wygasa z chwilą ustania Pana współpracy (bez względu na 

podstawę prawną zatrudnienia lub współpracy) lub odwołania Pana przez Administratora                

z pełnienia ww. funkcji. Jednocześnie informuję, że zobowiązany jest Pan do zachowania               

w tajemnicy informacji w zakresie danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania, 

również po odwołaniu Pana z pełnienia ww. funkcji, a także po ustaniu współpracy. 

 

§4. Jednocześnie odwołuję Pana Damiana Szkudlarka z funkcji Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji. 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.  

 

        

 

 

  

 

 



Uzasadnienie do 

 zarządzenia Nr 377/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice  

  z dnia 23 maja 2018 r.  

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 

oraz 

odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

 

W związku z wejściem w życie przepisów 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO, 

zgodnie z art. 37 ust.1  w przypadku organów publicznych ustanowienie inspektora ochrony 

danych jest obowiązkowe.  Biorąc pod uwagę powyższe wyznacza sie Inspektora Ochrony 

Danych, uwzględniając posiadane kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową 

na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności 

wypełnienia zadań wynikających z zapisów RODO.  Do zakresu zadań inspektora ochrony 

danych należą w szczególności zadania zawarte w art.39 ust.1 RODO.   

 


