
Zarządzenie nr 43/2019
DYREKTORA

Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Jarosławiu z dnia 01sierpnia 2019 r.
w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia inspektora ochrony danych

oraz zmiany zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu z dnia 25.05.2018 r.

wydanego w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych wraz z powiązanymi
dokumentami

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (OJ L 119, 4.5.2016 , str. 1-
88) w związku z art.10 ust. 4 oraz art. lla ustawy z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz.1000,1669 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Z dniem 31.07.2019 r. odwołuje się z pełnienia funkcji inspektora ochrony

danych osobowych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Jarosławiu.

§ 2

1. Powołuje się Pana Daniela Panka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M&P

Lega ł Services Daniel Panek z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 2/5, 35-060 Rzeszów,
na inspektora ochrony danych (dalej IOD) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

1) Telefon stacjonarny : + 48 17 200 08 85,

2) Telefon komórkowy : + 48 791790 718,

3) Adresy mailowe: daniel.panek@mpls.com.pl oraz iod(5)spzoziaroslaw.pl.
3. Powołuje się zastępców inspektora ochrony danych, którzy będą realizować zadania

w czasie jego nieobecności:



1) r.pr. Monikę Bajek - pracownika M&P Lega ł Services, tel. 536805775, mail:

monika.baiek(5)mpls.com.pl.
2) r.pr. Katarzynę Piech - pracownika M&P Legał Services, tel. 886871278, mail:

katarzvna.piech(5)mpls.com.pl.
4. Postanowienia § 2 ust. 1- 3 niniejszego zarządzenia zastępują dotychczasowe brzmienie

§ 4 zarządzenia nr 15/2018 Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Jarosławiu z dnia 25.05.2018 r. wydanego w sprawie wprowadzenia Polityki

Ochrony Danych wraz z powiązanymi dokumentami.

§ 3

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu zapewniają:

1) udział IOD w spotkaniach przedstawicieli wy ższego i średniego szczebla organizacji,

2) uczestnictwo IOD przy podejmowaniu decyzji dotyczących przetwarzania danych

osobowych,

3) niezbędne zasoby dla IOD,w tym: czas, zasoby finansowe i infrastrukturę, wsparcie

kadry kierowniczej,

4) wykonywanie zadań w sposób niezależny ,

5) że nie zostanie odwołany ani karany za wypełnianie swoich zadań,

6) że zlecenie wykonywania innych zadań i obowiązków IOD nie spowoduje powstania

konfliktu interesów.

§ 4

Do obowiązków IOD należy :

1) informowanie ADO oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów

o ochronie danych, a także doradza im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów o ochronie danych,

3) prowadzienie działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego

w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty ;



4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitoruje

jej wykonanie zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;

5) współpraca z organem nadzorczym;

6) pełnienienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach
związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa

w art. 36 Rozporządzenia,

7) w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31lipca 2019 r.
2. Niniejsze zarządzenie dostępne jest w rejestrze zarządzeń oraz na stronie pod adresem:

www.spzoz.iaroslaw.pl.

Pieczątki i podpis




