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Uchwała nr 07/2018 

Rady Pedagogicznej  

w Gryfinie z dnia 15.09.2018 r.  

w sprawie zmian                                                                                              
w Statucie Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  

w Gryfinie 
       

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),  uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W Statucie Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie dokonuje się następujących 

zmian:  

2. W rozdziale XV,  §  33 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: do zadań Inspektora 

Ochrony Danych należy, w szczególności: 

1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich                       

o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii                             

lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego 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 jej wykonania;  

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, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich 

innych sprawach. 

 

 

 



 

Podstawa prawna art.39 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) (Dz. U. UE L 119, s. 1). 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Przedszkola. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie: 15.09.2018 r. 

 

 

 

                      Jolanta Krzak 

 (przewodniczący Rady Pedagogicznej) 

 

 


