
ZARZĄDZENIE KANCLERZA 

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

NR 22/2017/2018 

Z DNIA 09.05.2018 

 

w sprawie powołania i określenia zadań Inspektora ochrony Danych  

w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 (RODO) zarządzam co następuje: 

 

      § 1 

1. W celu prawidłowej realizacji obowiązków wynikających ze wskazanego powyżej RODO – 

maksymalizacji poziomu bezpieczeństwa danych osobowych administrowanych w Wyższej 

Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie wyznacza się  

Pana Leszka Gońkę  

do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). 

2. Okres, na który powierza się powołanemu pracownikowi pełnienie funkcji jest adekwatny do 

okresu zatrudnienia. 

3. Nadrzędnym celem działalności Inspektora Ochrony Danych jest określenie standardów i zasad 

postępowania obowiązujących w obszarze przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.  

4. Inspektora Danych Osobowych wyznacza się na podstawie kwalifikacji zawodowych, w 

szczególności fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych 

osobowych oraz umiejętności wypełnianie powierzonych mu zadań.  

5. Do zadań Inspektora Danych Osobowych należy: 

1) informowanie ADO oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach 

spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub 

państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora 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 oraz monitorowanie; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 



5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz 

w stosownych przypadkach we wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych. 

6. Dopuszcza się powierzenie Inspektorowi Danych Osobowych wykonywanie obowiązków nie 

wymienionych w ust. 4 jeżeli nie naruszy to prawidłowego wykonywania obowiązków 

określonych w ust. 4 i nie będzie powodowało konfliktu interesów. 

7. Inspektor Danych Osobowych podlega bezpośrednio Kanclerzowi Uczelni. 

8. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako Administrator Danych Osobowych 

mając na względzie prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z RODO, zapewnia: 

1) właściwe i niezwłoczne włączanie IOD we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych 

osobowych; 

2) wsparcie IOD w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniających mu zasoby i środki 

niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji 

przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej; 

3) by IOD nie otrzymywał jakichkolwiek instrukcji dotyczących wykonywania swoich 

zadań. 

9. Inspektor Danych Osobowych wykonuje swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka 

związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania. Nie podlega on odwołaniu lub ukaraniu za wypełnianie swoich zadań. 

10. Inspektor Danych Osobowych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lub poufności co do 

wykonywania swoich zadań, zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. 

 

 

    § 2 

Mając na względzie wsparcie IOD, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt. 2 Administrator Danych 

Osobowych zobowiązuje wszystkich pracowników Uczelni, w szczególności osoby pełniące funkcje 

kierownicze, do pełnej współpracy z IOD w zakresie realizowanych przez niego zadań.  

                                                                 

                 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

 

Kanclerz 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji        

          w Lublinie   

      

                                  mgr Teresa Bogacka                                         


