ZARZĄDZENIE NR 167/18
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
Na podstawie art. 16 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 142/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
zmienionego zarządzeniami Nr 378/15 z dnia 27 lipca 2015 r., Nr 539/15 z dnia
28 października 2015 r., Nr 11/16 z dnia 22 stycznia 2016 r., Nr 61/16 z dnia 22 lutego
2016 r., Nr 175/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 363/16 z dnia 31 października 2016 r.,
Nr 424/16 z dnia 23 grudnia 2016 r., Nr 32/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 125/17
z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 264/17 z dnia 12 września 2017 r., Nr 365/17 z dnia 22
grudnia 2017 r. oraz Nr 135/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w § 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Ponadto Wojewoda sprawuje bezpośredni nadzór nad Inspektorem Ochrony
Danych.”;

2)

po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Wojewoda jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach
wykonywania jego zadań i kompetencji przez komórki organizacyjne Urzędu
wymienione w § 7 w ust. 1, z wyjątkiem danych zawartych w bazach danych
Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
których administratorem jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.”;

3)

§ 86a otrzymuje brzmienie:
„§ 86a. Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1) monitorowanie przestrzegania 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), zwanego dalej „rozporządzeniem”, innych
przepisów prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych
osobowych oraz stosowanej w Urzędzie polityki ochrony danych;
2) informowanie Wojewody oraz innych osób przetwarzających w imieniu Wojewody
dane osobowe, w tym pracowników Urzędu, o obowiązkach wynikających
z przepisów, o których mowa w pkt 1, oraz doradzanie w tej sprawie;
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;
4) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi
konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych
przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;

5) prowadzenie, w imieniu Wojewody jako administratora, rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności
przetwarzania dokonywanych w imieniu Wojewody;
6) dokumentowanie, w imieniu Wojewody jako administratora, wszelkich naruszeń
ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia danych osobowych,
jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
7) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób
przetwarzania danych oraz środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.”;
4)

załącznik Nr 1 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Jan Chrząszcz
I WICEWOJEWODA

2

