
ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych  

w Straży Miejskiej w Koninie 

 

Na podstawie art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. o ochronie danych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 

r., poz. 125) oraz art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 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 (Dz. U.UE.L.z 2018 r., Nr 119, poz. 1), zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Koninie –  Pana Andrzeja 

Andrzejewskiego. 

§ 2. 

Ramowy zakres zadań  Inspektora Ochrony Danych ustala się w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia poleca się Komendantowi Straży Miejskiej w Koninie  

i Inspektorowi Ochrony Danych. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezydent Miasta Konina 

 

        Piotr Korytkowski 



Załącznik nr 1  

do ZARZĄDZENIA Nr 61/2019  

PPREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku  

 

 

Ramowy zakres zadań  Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Koninie                                                   

Zgodnie z  art. 39 pkt 1 i 2 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) oraz na 

podstawie   art. 47 ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. o ochronie danych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 

2019r., poz. 125) do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:  

1) informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach 

spoczywających na nich na mocy niniejszej ustawy oraz innych przepisów dotyczących 

ochrony danych; 

2) prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób 

uczestniczących w operacjach przetwarzania; 

3) monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby 

zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami niniejszej ustawy oraz 

innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych; 

4) monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się 

przetwarzaniem; 

5) współpraca z Prezesem Urzędu; 

6) monitorowanie realizacji zaleceń, o których mowa w art.38 ust.4, oraz przedstawianie 

Prezesowi Urzędu stanu ich realizacji; 

7) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec Prezesa Urzędu w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art.38, oraz 

prowadzenie z Prezesem Urzędu konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

8) pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie 

przysługujących jej praw, o których mowa w rozdziale 4; 

9) przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych,                                 

w przypadku, o którym mowa w art.37, oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń; 



10) sporządzanie i przekazywanie administratorowi raz na rok, do końca I kwartału za rok 

ubiegły, sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania 

danych osobowych.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr … 

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia……………2019 roku 

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Koninie 

 

Na podstawie art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2019r. o ochronie danych 

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 

r., poz. 125).  

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

z 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 wyznacza się Inspektora Ochrony Danych. 

W związku z powyższym podjęcie Zarządzenia w sprawie wyznaczenia Inspektora 

Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Koninie jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 


