
 

Prezydent  Miasta  Lublin 

Zarządzenie nr 2/7/2018 

Prezydenta Miasta Lublin 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

w sprawie wskazania osoby, która pełnić będzie funkcję inspektora ochrony 
danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 37 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 119 z 04.05.2016, str. 1), 

art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin 

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 

24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 

Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. 

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W związku z zapewnieniem przez Urząd Miasta Lublin, na podstawie uchwały 

nr 1146/XLVI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy 

Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych, wspólnej obsługi w zakresie 

realizacji zadań inspektora ochrony danych w jednostkach wymienionych w załączniku 

do  zarządzenia, wskazuję Pana Witolda Przeszlakowskiego – Dyrektora Biura 

Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Lublin jako osobę, która pełnić będzie 

funkcję inspektora ochrony danych w ww. jednostkach. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

         Prezydent Miasta Lublin 

 

                          (-) Krzysztof Żuk 

 

 

Rozdzielnik: 

§ 1 1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu. 

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu. 
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