
ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.67.2018

BURMISTRZA MIASTA KOŁA

z dnia 11 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.120.2016 Burmistrza Miasta Kola z dnia

1 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Kole.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity: Dz. U. z 20l7r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się znuan w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kole,

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OA.0050.l20.2016 Burmistrza Miasta Koła

z dnia 1 września 2016 r., w następujący sposób:

1.W § 4 ust. 2 dodaje się:

- pkt 20) w brzmieniu: "Inspektor Ochrony Danych (lOD)".

2. Wprowadza się § 33c w brzmieniu: "Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych

należy w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy

niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o

ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, 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 zwiększające świadomość, szkolenia personelu

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) dokonywanie oceny skutków ( analiza ryzyka) na planowane operacje związane

z przetwarzaniem danych osobowych;

4) tworzenie i aktualizowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzanie danych

osobowych;

5) zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych;

6) prowadzenie szkoleń z zakresu danych osobowych;



7) opracowanie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji;

8) prowadzenie rejestrów zbiorów danych osobowych;

9) nadzorowanie, koordynowanie i bieżąca obsługa podległych jednostek

organizacyjnych w zakresie danych osobowych;

10) współpraca z organem nadzorczym."

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie

określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Koła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2018r.
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Otrzymują:
1) Sekretarz Miasta Koła
2) a/a
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Załącznik do Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Kole

Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kole
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