
Zarządzenie wewnętrzne nr 51 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach 

z dnia 1 października 2018 r. 

 

zmieniające zarządzenie wewnętrzne  

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Statystycznego w Kielcach 

 

 Działając na postawie § 3 ust. 3 statutu Urzędu Statystycznego w Kielcach stanowiącego załącznik                            

do zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu 

Urzędowi Statystycznemu w Kielcach (Dz. Urz. GUS poz. 16, z 2014 r. poz. 44 oraz z 2017 r. poz. 52) zarządza się,                         

co następuje: 

 

§ 1. 

 W regulaminie organizacyjnym Urzędu Statystycznego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia 

wewnętrznego nr 1 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 5 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor Ochrony Danych (IOD)”; 

2) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy - Inspektor Ochrony Danych, które wynikają z 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO” należy: 

1) informowanie Administratora Danych Osobowych (Dyrektor Urzędu), podmiotu przetwarzającego oraz 

pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz 

innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz  polityk Administratora Danych 

Osobowych 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               

ich wykonania, zgodnie z RODO; 

4) współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  zwanym dalej „PUODO”;  

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla PUODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich 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 RODO oraz 

innych przepisów; 

7) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz jednostkami i komórkami 

służb statystyki publicznej w zakresie ochrony danych osobowych; 

8) współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych i osobami na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu, 

którzy zobowiązani są do udzielenia IOD wszelkiej możliwej pomocy w zakresie ochrony danych osobowych;  

9) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.”. 

3) w § 21 w pkt 3 ppkt 10 otrzymuje brzmienie:  

„10) Samodzielne stanowisko pracy – Inspektor Ochrony Danych.”. 

 

§ 2. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

           DYREKTOR 

          Agnieszka Piotrowska-Piątek 


