
Uchwała Nr 91/rMvi/2018 

Zarządu Powiatu 

w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 17 maja 2018 roku 

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie 
Krajeńskim 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 75/187/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie 
Krajeńskim wprowadza się następujące zmiany: 

1 )  w § 6 w p k t 3 :  
a) w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem, 
b) po d dodaje się lit. e w brzmieniu: 
„ e) Samodzielne stanowisko Inspektora ochrony danych."; 

2) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu: 
„§17a Do zakresu zadań Samodzielnego stanowiska Inspektora ochrony danych należy 
wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu 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, zwanego dalej „rozporządzeniem RODO"), a w szczególności: 
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na 
mocy 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 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; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 



5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz 
w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich 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 
i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

7) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania lub rejestru kategorii czynności; 
8) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych; 
9) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie 

danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla 
administratora danych; 

10) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz umów 
w zakresie powierzenia przetwarzania danych; 

11) prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 
12) opracowanie i stała aktualizacja dokumentacji oraz instrukcji dotyczących 

bezpieczeństwa danych osobowych."; 

3) Schemat Organizacyjny otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

&/ Członkowie Zarządu Powiatu: 

Jarosław Tadych 

Andrzej Marach 

Danuta Zalewska 

Katarzyna Kolasa 

Kazimierz Fiałkowski 



Uzasadnienie 

do Uchwały Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

Nr 91/ <£4?.. /2018 

z dnia 17 maja 2018 roku 

Zgodnie z art. 36 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. 

W dotychczas obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu 

Pracy w Sępólnie Krajeńskim nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian polegających na 

wyodrębnienia w strukturach organizacyjnych tut. PUP samodzielnego stanowiska Inspektora 

danych osobowych. Zmiany te mają na celu dostosowanie organizacji pracy do aktualnych 

zadań wynikających z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 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). 

W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie zmian Regulaminu Organizacyjnego 

w proponowanym nowym brzmieniu. 

Inicjator: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim 

Sp. MO 

Data: 16.05.2018 r. 


