
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2018

Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym

SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

19.04.2018r.

1. § 73 otrzymuje brzmienie:

Pracownik  zatrudniony  na  Stanowisku  ds. Ochrony  Informacji  Niejawnych podlega
bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

1. Stanowisko Pracy  ds.  Ochrony  Informacji  Niejawnych  tworzy  się  w  Zakładzie  zgodnie
z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Pełnomocnika ds. Ochrony  Informacji 
Niejawnych regulują zapisy ustawy oraz indywidualny zakres obowiązków.

3. Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy również przygotowywanie
aneksów do umów, sporządzanie regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń w zakresie swojej
właściwości.

4. Szczegółowe zakresy zadań Stanowiska Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych ustala
Dyrektor  Zakładu  w  sposób  zapewniający  sprawną  i  kompleksową  realizację  zadań
przypisanych do wykonania.

5. Realizacja  ww.  zadań  odbywa  się  we  współpracy  ze  wszystkimi  komórkami
organizacyjnymi Zakładu.

2. Dodaje się § 73a w brzmieniu:

Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

1. Dyrektor Zakładu zapewnia Inspektorowi Ochrony Danych zasoby niezbędne do wykonania
powierzonych mu zadań oraz do utrzymania jego wiedzy fachowej.

2. Dyrektor Zakładu zapewnia właściwe i niezwłoczne włączenie Inspektora Ochrony Danych 
we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym dostęp do danych 
osobowych oraz do wszystkich operacji przetwarzania.

3. Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lub poufności co do 
wykonywania swoich zadań.

4. Inspektor Ochrony Danych ma następujące zadania:
1) informowanie Dyrektora Zakładu oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,

o spoczywających na nich obowiązkach oraz doradzanie im w tej sprawie;
2) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityki 

bezpieczeństwa danych osobowych;
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania;
4) współpraca z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych;
5) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności przetwarzania danych

osobowych.
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