
Zarządzenie  nr 24/2018 
 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  

im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

 z dnia 10 lipca 2018r. 
 

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława 

Grabskiego w Lublinie. 

 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, zwanym dalej 

RODO), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie wskazanego powyżej Rozporządzenia oraz Zarządzenia 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 wyznaczam 

z dniem 10 lipca 2018 r. do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Zespole 

Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie Pana: 

imię i nazwisko: Witold Przeszlakowski 

adres email: bbi@lublin.eu 

tel.: 81 466 17 70 

 

§ 2 

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy: 

1. informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe                     

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów   o 

ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia i innych przepisów o ochronie danych oraz 

polityk administratora 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; 

4. współpraca z organem nadzorczym; 

5. 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 wskazanych innych sprawach. 

§ 3 
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 Inspektor  Ochrony Danych może wykonywać inne zadania i obowiązki, jeżeli nie 

naruszy to prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w § 2 i nie będzie 

powodowało konfliktu interesów. 

 

§4 

 

 Administrator Danych Osobowych zapewnia właściwe i niezwłoczne włączenie IOD 

we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wsparcie w wypełnianiu 

przez niego zadań. 

 

§5 

 

 Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lub poufności 

co do wykonywania swoich zadań, zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. 

 

§ 6 

 

 Administrator Danych Osobowych zobowiązuje wszystkich pracowników Zespołu 

Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie do pełnej współpracy z Inspektorem 

Ochrony Danych w zakresie realizowanych przez niego zadań. 

 

§7 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2018 r. 

 

 

 

 

 

            Dyrektor 

               Elżbieta Sękowska 

               Administrator Ochrony Danych 

                        w Zespole Szkół nr 1  

                               im. Władysława Grabskiego 

                      w Lublinie 


