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Warszawa, 8 stycznia 2019 r. 
 

Zarządzenie Dyrektora Poradni 
 

nr 1 /Org/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.  
 
 
Na podstawie art. 68 ustawy Prawo oświatowe z dnia  14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 69 ze zmianami), zgodnie z zapisami art. 37 ust. 1 lit. a) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO lub Rozporządzenie) wyznaczam:  
 
Panią Annę Polarczyk inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno  
– Pedagogicznej nr 18  na czas od  8 stycznia 2019 r. (bezterminowo) i polecam wykonywanie 
zadań określonych w art. 39 RODO, w szczególności poprzez: 
 
a) wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 Rozporządzenia, 
b) konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz Poradni, jako Administratora 

danych osobowych 
c) opiniowanie zawieranych przez Poradnię umów w zakresie postanowień związanych  

z bezpieczeństwem danych i przetwarzaniem danych osobowych, 
d) wsparcie projektów wewnętrznych w zakresie związanym z ochroną danych osobowych, 
e) wsparcie w zakresie prowadzenia analizy ryzyka prowadzonej w celu wdrożenia 

odpowiednich środków  technicznych i organizacyjnych eliminujących powstałe ryzyko, 
f) wsparcie w zakresie wykonywania przez Poradnię obowiązków określonych w art. 13-22  

i 25 Rozporządzenia, 
g) wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania danych oraz jeżeli ma to 

zastosowanie rejestru kategorii czynności przetwarzania, 
h) wsparcie w zakresie opracowywania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony 

danych osobowych, tj. procedur, polityk, umów powierzenia, niezbędnych ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa lub stosowanej przez Poradnię w ramach środków 
organizacyjnych ochrony danych oraz przestrzeganie zasad w niej określonych, 

i) zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych z właściwymi przepisami  
o ochronie danych osobowych.  

 
Przy realizacji zadań inspektor ochrony danych osobowych ma prawo: 
 
1) wstępu do pomieszczeń, w których dokonuje się operacji przetwarzania danych  

w placówce, w tym tych, w których zlokalizowane są zbiory danych i przeprowadzenia 
niezbędnych oględzin, badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności 
przetwarzania danych z przepisami prawa; 

2) oczekiwać od personelu placówki złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką 
prowadzonego audytu lub działań kontrolnych; 

4) oczekiwać udostępnienia do kontroli dokumentacji, urządzeń, nośników oraz systemów 
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych u Administratora;   

5) wyznaczać, rekomendować i egzekwować wykonanie zadań związanych z ochroną danych 
osobowych u Administratora; 
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6) wydawać wiążące polecenia w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza 

dotyczące sposobów dokonywania operacji przetwarzania danych, zabezpieczania danych 
zapewniania realizacji praw osób, których dane dotyczą, minimalizacji ryzyka naruszeń 
przepisów prawa, uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz wdrażania 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby domyślnie przetwarzane były 
wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu 
przetwarzania. 

 
Inspektor ochrony danych wykonuje zadania z najwyższą starannością, z należytym 
uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą oraz 
interes Poradni jako Administratora danych. 
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