
ZARZĄDZENIE NR 25/2018
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania obowiązków 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)

Na podstawie § 10 oraz § 13 ust. 3 pkt. 1 Regulaminu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego 
Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.  Powołuje się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zwanym dalej „Starostwem” Zespół 
zadaniowy do spraw wdrażania obowiązków 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), zwany dalej Zespołem. 

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Tomasz Czerniec – Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Przewodniczący Zespołu,

2) Marcin Dyczek – Radca Prawny – Koordynator ZRP,

4) Artur Rola – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Członek Zespołu,

5) Halina Hajtek – Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie – Członek Zespołu,

6) Adam Zaremba – Dyrektor Wydziału o nazwie Biuro Obsługi Teleinformatycznej.

§ 2. 1.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:

a) określenie w stosunku do których informacji stosują się przepisy RODO,

b) ustalanie statusu administratora i współadministratorów,

c) weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych zgodnych z RODO,

d) identyfikacja obowiązków informacyjnych przy zbieraniu danych osobowych zgodnie z wymaganiami 
art. 12 ust. 1, 13 i 14 RODO (sposób, zakres i forma udzielania wymaganych informacji),

e) ustalanie stanu realizacji praw osób, których dane dotyczą zgodnie z wymaganiami art. 15 – 20 RODO,

f) określenie zakresu powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom zgodnie z art. 28 RODO, 
w tym identyfikacja procedury wyboru processorów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – art.28 ust.1 RODO

g) określenie procedury realizacji praw podmiotów danych – m.in. art.17-20 RODO,

h) ustalanie stanu dostosowania prowadzonej dokumentacji przetwarzania danych osobowych do nowych 
wymogów,

i) ustalenie procedur stosowanych przy zgłaszaniu informacji o naruszeniach ochrony danych osobowych i ich 
dokumentowania zgodnie z art. 33 RODO,

j) wsparcia prawnego na etapie dokonywania oceny skutków przetwarzania danych osobowych - art. 35 RODO,

k) wsparcia prawnego na etapie uprzednich konsultacji skutków przetwarzania danych osobowych z organem 
nadzorczym, o którym mowa w art.36 RODO,

l) ustalenie terminów wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz określenia jego zadań zgodnie z art. 37 – 
39 RODO,

m) weryfikacja procedur i sposobu doboru środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych 
zgodnie z art. 32 RODO, w tym m.in. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych.
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2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Przewodniczący zlecając poszczególnym członkom zadania, 
uwzględnić winien ich przygotowanie zawodowe, uprawnienia zawodowe oraz umiejętności w poszczególnych 
dziedzinach dot. zadań zespołu.

3. Pracami Zespołu zostaną objęte: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz następujące jednostki 
organizacyjne Powiatu Nowosądeckiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, Powiatowy 
Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej, Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu, szkoły i placówki 
oświatowe, domy pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Nowosądeckiego

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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