Zarządzenie nr 2/2022
Dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
w Radzyminie z dnia 12.01.2022
w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego
Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 37 ust. 1
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. UE L Nr 119, str. 1) zarządza co następuje:
§ 1. Z funkcji Inspektora Ochrony Danych w Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu został odwołany
Pan Sebas an Kępka reprezentujący ﬁrmę Edukompetencje.
§ 2. 28.12.2021 została podpisana umowa świadczenia usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora
Ochrony Danych z ﬁrmą Valven Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Kozielskiej 67,
47-224 Kędzierzyn-Koźle. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Agnieszka Kwaśnik.
§ 3. Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu z dnia
1.02.2021 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2022
Dyrektora Radzymińskiego Osrodka Kultury i Sportu
w Radzyminie z dnia 12.01.2022

Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 RODO 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. UE L Nr 119, str. 1) do obowiązków
Inspektora Ochrony Danych należą:
1. informowanie Administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o
obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia (RODO) oraz innych
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia (RODO), innych przepisów Unii lub państw
członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość w zakresie ochrony
danych osobowych,
3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
4. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Organu Nadzorczego w kwes ach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im
na mocy rozporządzenia (RODO).

