UCHWAŁA NR 119.35.2018
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Opatowie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 załącznika do uchwały Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 87.41.2017 z dnia
12 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opatowie, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 87.41.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie, wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1) w §2 lit. m kropkę zastępuje się przecinkiem oraz po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu:
„n) RODO - należy przez to rozumieć wejście do stosowania od 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
2) w §13 po ust. 16 dodaje ust. 17 w brzmieniu:
„17. Inspektor Ochrony Danych symbol IOD.”;
3) w §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Starosta sprawuje funkcję kierowniczą przy pomocy wicestarosty, członków zarządu, sekretarza,
inspektora ochrony danych i skarbnika.”;
4) w §29 ust. 3 pkt 5 i §30 ust. 5 skreśla się wyrazy „i ochrony danych osobowych”;
5) w §29 ust. 5 skreśla się pkt 1-5;
6) w §29 ust. 5 pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) opracowywanie okresowych informacji starosty między sesjami.”;
7) w §35 ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrazy „i gospodarki wodnej”;
8) w §36 ust. 1 skreśla się pkt 1-5, 7-12;
9) w §36 ust. 4 pkt 1 skreśla się wyraz „i transportem”;
10) w §36 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wydanie i cofanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;”
11) po §58 dodaje §58a w brzmieniu:
„§58a. 1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
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) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
d) współpraca z organem nadzorczym;
4) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 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.
2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście.
§ 3. 1. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
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2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych
stanowiskach pracy Starostwa Powiatowego w Opatowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/podpisy członków zarządu/
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