
ZARZĄDZENIE NR 58/SOB/18 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 19.03.2018 r. 

 

w sprawie: powołania zespołu ds. wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych 

 

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.), zarządza się co następuje: 

    § l. Powołuje się Zespół  ds. wdrożenia i stosowania 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku) – RODO  w Urzędzie Miasta 

Chełmży w składzie: 

1) Przewodniczący Zespołu – Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży; 

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Urzędu Miasta; 

3) Członów Zespołu:  

a) Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej; 

b) Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich; 

c) Informatyka – Pana Jarosława Smyczyńskiego; 

d) Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

 

    § 2. Zadaniem Zespołu jest: 

           1) Wykonanie przedsięwzięć organizacyjnych i planistycznych związanych z 

przygotowaniem Urzędu Miasta Chełmży do wdrożenia przepisów ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

           2) Czynne wsparcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji  od 25 maja 

2018 r Inspektora Ochrony Danych w zakresie stosowania, przestrzegania, nadzoru 

oraz audytu wprowadzonych uregulowań ochrony danych osobowych w Urzędzie 

Miasta Chełmży. 

            

  

    § 3. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania. 

 



                                             

UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia Nr …./SOB/2018 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia  19.03.2018r.  

w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i stosowania 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04 maja 2016 roku) - RODO 

 

 

 Opracowanie nowej dokumentacji o ochronie danych osobowych następnie jej 

wdrożenie i przestrzeganie wynika z konieczności zapewnienia stosowania 

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), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”.  

Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie 

miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. i od tego dnia polskie przepisy muszą zapewniać 

skuteczne stosowanie przepisów Rozporządzenia, nie powielając jego rozwiązań ani nie 

będąc z nim sprzecznymi. Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 922), zwanej dalej „obowiązującą 

Ustawą”, z jednej strony zawierają regulacje analogiczne do regulacji Rozporządzenia, np. w 

zakresie definicji danych osobowych, z drugiej zawierają regulacje odmienne niż te, które 

przewiduje Rozporządzenie, choćby w zakresie definicji zgody osoby, której dane dotyczą. 

Obowiązująca Ustawa zawiera też regulacje, których nie przewiduje Rozporządzenie, np. w 

zakresie rejestracji zbiorów danych, ale także brak w obowiązującej ustawie przepisów 

dotyczących choćby certyfikacji.  

W świetle powyższego konieczne stało się opracowanie  nowej dokumentacji w zakresie 

ochrony danych osobowych, która odpowiadałaby przepisom i standardom ochrony danych 

osobowych.  Zgodnie z Rozporządzeniem  od 25maja 2018 r.  osoba pełniąca funkcję 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych. 

 

 


