ZARZĄDZENIE NR I/28/2019
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dobre
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 lit. a 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. UEL
119 z 04.05.2016 r., str.1 i Dz. Urz. UEL 127 z 23.05.2018 r., str.2) oraz art. 8 i art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z
poźn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się z dniem 6 marca 2019 r. Pana Dawida Adamskiego na Inspektora Ochrony
Danych w Urzędzie Gminy Dobre.
§ 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania w zakresie określonym w rozporządzeniu
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) oraz innych aktach prawnych z zakresu ochrony danych, w tym Polityce
bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobre.
§ 3. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr I/77/2015 Wójta Gminy Dobre z dnia 30 października 2015 r. w sprawie
wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Dobre oraz
określenia jego zadań;
2) zarządzenie Nr I/154/2016 Wójta Gminy Dobre z dnia 4 października 2016 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie
Gminy Dobre oraz określenia jego zadań.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
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