Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, tel. 14 670 25 74, e-mail:zse_debica@wp.pl

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 9/2017/18
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
Na podstawie art. 37 ust. 1 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 (RODO), zarządza się co następuje:
§1
Powołuje się Pana Jakuba Brotonia na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy.
§2
1. Jako administrator potwierdzam otrzymanie od Inspektora Ochrony Danych oświadczenia
w zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji związanej z realizacją zadań, o których mowa
w art.39 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Nadrzędnym celem działalności Inspektora Ochrony Danych jest określenie standardów i zasad
postępowania obowiązujących w obszarze przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Debicy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
§4
Zakres czynności dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§5
Mając na względzie wsparcie IOD w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4 Administrator
Danych Osobowych zobowiązuje wszystkich pracowników szkoły, w szczególności osoby pełniące
funkcje kierownicze, do pełnej współpracy z IOD w zakresie realizowanych przez niego zadań.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2017/18
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
z dnia 12 czerwca 2018 r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam w dniu ……………………., że:
1. posiadam odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przepisów związanych
z ochroną danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
2. zobowiązuję się do realizacji zadań niezbędnych do zapewnienia ochrony danych osobowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, o których mowa w art. 39
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o ile Administrator wdroży niezbędne
środki techniczne i organizacyjne, które umożliwią realizację zadań inspektora ochrony danych
osobowych.
3. wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych kontaktowych tj. imię i nazwisko, funkcja, telefon,
adres poczty elektronicznej.
……………………………………… - imię i nazwisko,
………………………………………..- telefon,
……………………………………… - adres poczty elektronicznej

…………………………………………………..
(czytelny podpis)
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2017/18
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Zakres czynności Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza
Korczaka w Dębicy
1. Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych Im.
Janusza Korczaka w Dębicy zgodnego z wymogami określonymi w RODO.
2. Inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół
Ekonomicznych
Im. Janusza Korczaka w Dębicy:
1) uzyskanie pełnej informacji o realizowanych wszystkich procesach i czynnościach
związanych z przetwarzaniem danych, zgromadzonych ze wszystkich komórek
organizacyjnych w obszarze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych Im.
Janusza Korczaka w Dębicy oraz ich wzajemnym oddziaływaniu;
2) opis wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem
kategorii, rodzaju i celu przetwarzania danych, ustalenie podstaw prawnych ich
przetwarzania określonych w RODO;
3) identyfikacja wszystkich aktywów informacyjnych, kategorii danych, źródeł
pozyskiwania danych, podstaw ich przetwarzania, przepływu informacji wewnątrz i na
zewnątrz oraz procedur organizacyjnych, sieci i systemów informatycznych, sposobów
i miejsc przechowywania danych, zastosowanych zabezpieczeń.
3. Przeprowadzenie szkoleń pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka
w Dębicy z zakresu realizacji zadań związanych z RODO w miarę zaistniałych potrzeb.
4. Analizę i weryfikację spełnienia obowiązków wynikających z RODO:
1) opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia
działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych Im. Janusza Korczaka w Dębicy zgodnie z art.
30 RODO;
2) analiza, modyfikacja zapisów w umowach powierzenia przetwarzania danych
osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami w oparciu art. 28 RODO;
3) poprawność treści klauzul informacyjnych i ich stopnia dostosowania do rozszerzonego
obowiązku informacyjnego (analiza i opracowanie nowych);
4) opracowanie procedur realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, (obowiązków wynikających z prawa dostępu do danych osobowych przez
osoby, których te dane dotyczą);
5) opracowanie szczegółowych procedur obsługi żądań oraz wniosków osób, których dane
osobowe są przetwarzane, w celu realizacji ich praw wynikających z RODO.
5. Przyporządkowanie obowiązków dla Zespołu Szkół Ekonomicznych Im. Janusza Korczaka
w Dębicy jako administratora danych, wynikających z RODO oraz analiza stopnia spełnienia
tych obowiązków przez administratora lub procesora.
6. Szczegółową analizę środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Zespół
Szkół Ekonomicznych Im. Janusza Korczaka w Dębicy, pod kątem ich zgodności z RODO
obejmującą:
1) analizę i zmiany posiadanej dokumentacji przetwarzania danych, w tym m.in. polityk
bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia zgodności z art. 24 RODO;
2) opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zmian
wynikających z RODO w 2018 roku;
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3) pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych;
4) dostępność i przywrócenie dostępu do danych;
5) opracowanie procedur zgłaszania ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych
oraz kontaktu z organami nadzorczymi.
7. Identyfikację i analizę zasobów Zespołu Szkół Ekonomicznych Im. Janusza Korczaka
w Dębicy oraz opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu postępowania
z ryzykiem.
8. Dokonanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych pod kątem związanego z nim
ryzyka.
9. Opracowanie procedur dla tworzenia/zamawiania systemów IT. Na podstawie RODO oraz
innych obowiązujących w tej mierze wytycznych i przepisów krajowych, realizacja zadań
inspektora ochrony danych, w tym w szczególności: Nadzorowanie systemu ochrony
danych osobowych w Zespole Szkół Ekonomicznych Im. Janusza Korczaka w Dębicy:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO
oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania
im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania 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 osobowych
oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;
4) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
5) współpraca z organem nadzorczym;
6) zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzoru oraz osób, których dane
dotyczą;
7) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
w RODO (art. 36) oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we
wszelkich innych sprawach;
9) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem
praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych przepisów.
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