
ZARZĄDZENIE NR 03/2021 

Dyrektora Przedszkola nr 24 w Gdańsku 

z dnia 31 grudnia 2021 r. 
w sprawie  

odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych  
Przedszkola nr 24 w Gdańsku 

 

 
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 

Weterynaryjnej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1557 ) oraz art. 37 ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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.U. UE 
z 2016 roku, nr L119, poz. 1), 

 
zarządzam co następuje: 
 

§1 

1. Z dniem 31 grudnia 2021 r. odwołuję dotychczas pełniącego obowiązki Inspektora 
Ochrony Danych Przedszkola nr 24 w Gdańsku, Pana Piotra KOWALSKIEGO 

2. Jednocześnie z dniem 01 stycznia 2022 r. wyznaczam Pana Edwarda 
DYBOWSKIEGO do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Przedszkola ner 
24 w Gdańsku. 
 

§2 

Inspektor Ochrony Danych, w zakresie wykonywanych obowiązków, podlega 
służbowo bezpośrednio Dyrektorowi Przedszkola nr 24 w Gdańsku. 
 

§3 

Zakres zadań i uprawnień Inspektora Ochrony Danych (IOD) określono w Załączniku 
nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§4 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Przedszkola nr 24 w Gdańsku do udzielania 
Inspektowi Ochrony Danych pomocy i stosowania się do jego poleceń w zakresie 
ochrony danych osobowych. 
 

§5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych Przedszkola  
nr 24. 
 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

…………………………………………. 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 03/2021 Dyrektora Przedszkola nr 24 w Gdańsku 

z dnia 31 grudnia 2021 

 
Na podstawie art. 39 w związku z art. 38 RODO, powierzam Panu  

Edwardowi Dybowskiemu zadania związane z utrzymaniem bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 24 w Gdańsku, a w szczególności: 
 

Lp
. 

Zadanie 
Termin 

wykonania 

1  

Informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego 
oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,  
o obowiązkach spoczywających na nich z mocy przepisów 
RODO oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

wg. potrzeb 

2  

Monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz 
innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
oraz przestrzegania przez pracowników i współpracowników 
zapisów wewnętrznej dokumentacji Ochrony Danych 
Osobowych (Polityki Ochrony Danych). 

zadanie stałe 

3  
Przeprowadzanie czynności audytowych i kontrolnych 
zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami lub nadzór nad 
audytami zleconymi. 

wg. potrzeb 

4  

Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Administratora 
Systemu Informatycznego w zakresie stosowanych 
zabezpieczeń systemowych, programowych, sieciowych  
i antywirusowych zgodnie z zapisami dokumentacji ochrony 
danych osobowych Przedszkola nr 24 w Gdańsku. 

zadanie stałe 

5  
Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla 
ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35 RODO. 

wg. potrzeb 

6  
Współpraca z organem nadzorczym - Urzędem Ochrony 
Danych Osobowych w Warszawie. 

zadanie stałe 

7  

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu 
nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,  
w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 
RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie 
konsultacji we wszystkich innych sprawach. 

zadanie stałe 

8  

Opiniowanie wprowadzonych przez Administratora Danych 
polityk, procedur, wytycznych, analiz, zabezpieczeń 
fizycznych i technicznych, umów powierzenia oraz rejestrów 
czynności przetwarzania w zakresie odpowiedniej ochrony 
danych. 

wg. potrzeb 

9  

Prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników 
Przedszkola nr 24 w Gdańsku w zakresie bezpiecznego 
przetwarzania, udostępniania, gromadzenia, 
przechowywania i niszczenia danych osobowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

wg. potrzeb, 
na podstawie 
zatwierdzonego 
programu 
szkolenia 

10  
Dbanie o podnoszenie wiedzy, świadomości  
i odpowiedzialności pracowników upoważnionych do 

zadanie stałe 



Lp
. 

Zadanie 
Termin 

wykonania 

przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 24  
w Gdańsku odnośnie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

11  
Prowadzenie czynności wyjaśniających w przypadku 
wystąpienia naruszenia lub incydentu bezpieczeństwa 
danych. 

wg. potrzeb 

12  
Dokonywanie oceny skutków (analizy ryzyka) planowanych 
operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

zadanie stałe 

13  

Wykonywanie zadań punktu konsultacyjnego w zakresie 
ochrony danych osobowych we wszystkich sprawach 
prowadzonych przez pracowników Przedszkola nr 24  
w Gdańsku i realizacji praw i wolności osób których dane są 
przetwarzane przed jednostkę. 

zadanie stałe 

 
 
W ramach powierzonych obowiązków upoważniam Inspektora Ochrony Danych do: 

1. Wstępu do wszystkich pomieszczeń Przedszkola nr 24 w Gdańsku, w których 
przetwarzane są dane osobowe. 

2. Wstępu do pomieszczeń, w których zainstalowane są serwery do wykonywania 
kopii bezpieczeństwa oraz rejestratory monitoringu wizyjnego. 

3. Odbierania wyjaśnień od osób przetwarzających dane osobowe w przypadku 
zaistnienia naruszeń lub wystąpienia incydentu bezpieczeństwa. 

4. Dokumentowania ustaleń i dokonywania innych czynności niezbędnych do 
wykonania zadań wynikających niniejszego upoważnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

Gdańsk, dnia 31.12.2021 r. 
 

OŚWIADCZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

 

Oświadczam iż będę wypełniać zadania Inspektora Ochrony Danych Przedszkola  

nr 24 w Gdańsku z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami 

przetwarzania mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 

danych osobowych Przedszkola nr 24 w Gdańsku. Niniejszym zobowiązuję się do 

zachowania poufności, nieujawniania osobom nieupoważnionym i zachowania  

w tajemnicy wszelkich danych do których mam dostęp podczas wykonywania 

powierzonych mi zadań a dane te nie są danymi publicznymi. Potwierdzam, że 

zapoznałem się z Polityką Ochrony Danych oraz wszelkimi regulacjami i procedurami 

z tego zakresu wprowadzonymi przez Administratora Danych. Oświadczam,  

iż spełniam wymogi art. 37 ust. 5 i 6 RODO oraz wyrażam zgodę na upublicznienie 

mojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci adresu e-mail w celu 

dokonania obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 7 RODO. 

 
 
 
 

…………………………………………. 
 


