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Zarządzenie Nr .....!.3.~!~01[3

Wójta Gminy w Lipniku

. .3/1./2.2,(()!8
z dnia .

w sprawie prowadzenia Rejestru oceny skutków dla ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Na podstawie art.35 ust.7 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. Urz. UE L
z dnia 04.05.2016r ,Nr 119,s.1 zarządzam ,co następuje:

§ 1

Wprowadza się obowiązek prowadzenia Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Lipniku stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych prowadzony jest w formie pisemnej
i elektronicznej .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~4RV~
mgr Andrzej Grządziel
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REJESTR

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH

w

Urzędzie Gminy w Lipniku
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Lipnik,dnia .

Ocena skutków dla ochrony danych

1 .

1

1 Kategorie danych
2 Kategorie osób, których dane dotyczą.
3 Podstawa prawna przetwarzania danych
4 Okres retencji danych
5 odbiorcy danych w państwach trzecich
6 sposób zabezpieczenia przekazywania danych

do państw trzecich
7 odbiorcy danych
8 czy osoba, której dane dotyczą ma możliwość

realizacji prawo których mowa w rozdz. III
RODO( przejrzystość oraz tryb korzystania z
praw osoby, której dane dotyczą. )

9 czy realizowany jest obowiązek informacyjny o
którym mowa w art. 12.13.14. RODO

10 opis planowanych operacji przetwarzania
11 cel przetwarzania w tym uzasadniony interes

administratora danych
12 ocena, czy operacj e przetwarzania są niezbędne

oraz proporcjonalne do celów
13 ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności

osób, których dane dotyczą.
14 środki planowane w celu zaradzenia ryzyka
15 ocena ryzyka po zastosowaniu środków w celu

zaradzenia ryzyka
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mgr Andrzej Grządziel


