
ZARZĄDZENIE NR 58/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), §3-§5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024) oraz 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 L. 
2016.119.1) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwanego dalej: RODO), w składzie:

1) Dariusz Chmielewski – przewodniczący;

2) Piotr Konferowicz – zastępca przewodniczącego;

3) Krystyna Wetoszka – członek;

4) Bogusława Łupińska – członek;

5) Elżbieta Figat – członek;

6) Elżbieta Przywoźna – członek;

7) Ewa Orłowska – członek;

8) Ewa Ferenc – członek;

9) Danuta Barszcz – członek;

10) Wiesława Augustyniak – członek;

11) Agata Kozikowska – członek;

12) Anna Spalitabaka – członek;

13) Izabela Szymańska – sekretarz Zespołu.

§ 2. Zespół ds. wdrożenia RODO jest odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji systemu ochrony danych 
osób fizycznych i przepływu tych danych w zgodzie z wymaganiami określonymi w RODO.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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