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Do zada? Inspektora Ochrony Danych (IOD) nale?y:
1. Informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotu przetwarzaj?cego oraz
u?ytkowników systemu, którzy przetwarzaj? dane osobowe, o obowi?zkach spoczywaj?cych na
nich z mocy Rozporz?dzenia PE, przepisów prawa krajowego oraz wewn?trznych przepisów
o ochronie danych osobowych.
2. Monitorowanie przestrzegania Rozporz?dzenia PE oraz przepisów prawa krajowego
dotycz?cych ochrony danych osobowych, a tak?e polityk Administratora Danych Osobowych
lub podmiotu przetwarzaj?cego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podzia?
obowi?zków, dzia?ania zwi?kszaj?ce ?wiadomo??, szkolenia personelu uczestnicz?cego
w operacjach przetwarzania oraz powi?zane z tym audyty.
3. Udzielanie na ??danie zalece? co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie
jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporz?dzenia PE, je?eli ma zastosowanie;
4. Wspó?praca z organem nadzorczym.
5. Pe?nienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwi?zanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporz?dzenia
PE oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
6. Pe?nienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotycz?.
7. Prowadzenie post?powania wyja?niaj?cego w przypadku naruszenia ochrony danych
osobowych i bezpiecze?stwa informacji, przedstawianie ustale? do akceptacji Administratora
Danych Osobowych.
8. Przygotowywanie umów powierzenia danych osobowych z podmiotami przetwarzaj?cymi
oraz prowadzenie rejestru takich umów.
9. Prowadzenie Rejestru czynno?ci przetwarzania.
10. Sprawdzanie zgodno?ci przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania.
11. Organizowanie okresowych szkole? z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych
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i bezpiecze?stwa informacji.
12. Wspó?praca z Zespo?em ds. Nadzoru nad Polityk? Bezpiecze?stwa Informacji podczas jej
tworzenia i aktualizacji.
13. Wspó?dzia?anie z Pe?nomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
14. Uczestniczenie w identyfikacji i analizie ryzyka utraty bezpiecze?stwa danych osobowych
przetwarzanych w Urz?dzie Miejskim w Elbl?gu.
15. Monitorowanie wdro?one zabezpieczenia dotycz?ce ochrony danych osobowych.
16. Udzielanie wytycznych, wyja?nianie w?tpliwo?ci Dyrektorom / Kierownikom komórek
organizacyjnych Urz?du Miejskiego z zakresu ochrony i bezpiecze?stwa informacji.
17. Sporz?dzanie, w zakresie realizowanych spraw:
1) zestawie?, wydruków, sprawozda? i analiz
2) projektów, odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania pos?ów oraz radnych, skargi
i petycje,
18. Obs?uga elektronicznego systemu ESIP w ramach prowadzonych spraw oraz aktualizacja
zasobów ?ród?owych w bazach danych.
19. Prowadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych
przez siebie spraw zgodnie z instrukcj? kancelaryjn?.
20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Prezydenta Miasta.
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