
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz.U.UE.L.l 19, str. 1 z późn 
zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Sylwię Szczęśniak, pracownika Urzędu Gminy Czernikowo, na 
wspólnego inspektora ochrony danych w następujących jednostkach organizacyjnych gminy:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie;
2. Zespół Obsługi Szkół w Czernikowie;
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie;
4. Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie;
5. Zespół Szkół w Czernikowie;
6. Szkoła Podstawowa w Czernikowie;
7. Publiczne Przedszkole w Czernikowie;
8. Szkoła Podstawowa w Steklinie;
9. Szkoła Podstawowa w Osowce;
10. Szkoła Podstawowa w Makowiskach;
11. Szkoła Podstawowa w Mazowszu;
12. Szkoła Muzyczna w Czernikowie;
13. Publiczny Żłobek w Czernikowie BAJKOWA KRAINA.

§ 2. Inspektor ochrony danych wykonuje zadania zgodnie z art. 39 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz.U.UE.L.l 19, str. 1 z późn. 
zm.).

§3. Tracą moc Zarządzenia: Nr 5/2019 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 21 stycznia 
2019 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych w jednostkach 
organizacyjnych Gminy Czernikowo oraz Nr 118/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające 
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczeni^ wspólnego 
inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych Gminy Czernikowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

W celu wypełnienia postanowień zawartych w 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, jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający są organem 
lub podmiotem publicznym, dla kilku takich organów lub podmiotów można wyznaczyć -  
z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości - jednego inspektora ochrony 
danych.


