
 Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego

15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 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) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Pana Bogusława Bajko na inspektora ochrony danych w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.  Jędrzeja  Śniadeckiego w
Białymstoku, którego zakres zadań określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Traci  moc  §2  Zarządzenia  Nr  48/2012  z  dnia  8  czerwca  2012  roku  w  sprawie  wyznaczenia
administratora  bezpieczeństwa  informacji  oraz  wprowadzenia  polityki  bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 47/2018 

Dyrektora SP ZOZ 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 
z dnia 14.05.2018 r. 

Zakres zadań inspektora ochrony danych 
w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 

1. Zadaniem  inspektora  ochrony  danych  jest  działanie  na  rzecz  zgodnego  z  przepisami  o
ochronie danych przetwarzania danych osobowych.

2. Inspektorowi  ochrony  danych  przysługują  następujące  uprawnienia  związane  z
regulowaniem zasad bezpieczeństwa danych osobowych: 
a) właściwe  i  bezzwłoczne  włączenie  przez  Dyrektora  we wszystkie  sprawy dotyczące

ochrony danych osobowych;
b) uczestniczenie  w  pracach  grup  roboczych  poświęconych  procesom  związanym  z

przetwarzaniem danych osobowych w ramach Szpitala; 
c) opracowanie,  aktualizowanie  i  przekazywanie  do stosowania  projektów dokumentów

wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych;
d) określanie uprawnień do dostępu do informacji chronionych przez przepisy o ochronie

danych osobowych.
3. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a) informowanie  Dyrektora,  podmiotu  przetwarzającego  oraz  pracowników,  którzy
przetwarzają dane osobowe, o spoczywających na nich obowiązkach oraz doradzanie im
w tej sprawie;

b) monitorowanie  przestrzegania  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  (RODO)
oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym:
• zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzania;
• analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania;
• informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań;

c) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej
wykonania;

d) współpraca  z  organem nadzorczym oraz  pełnienie  funkcji  punktu  kontaktowego  dla
organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

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

f) podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych w Szpitalu, w
tym przywracanie  stanu  prawidłowego,  identyfikowanie  przyczyn  naruszenia  i  osób
odpowiedzialnych oraz przedstawianie wniosków Dyrektorowi.

4. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  zakresie  bezpieczeństwa  danych
osobowych, inspektor ochrony danych ma prawo: 
a) instruować osoby, które dopuściły się uchybień, a także wydawać im polecenia mające

na celu przywrócenie stanu prawidłowego, 



b) przedstawiać  Dyrektorowi  propozycje  zmian  w  zakresie  stosowanych  zabezpieczeń
organizacyjnych i technicznych, 

c) przedstawiać Dyrektorowi raporty dotyczące stanu zabezpieczenie danych osobowych w
Szpitalu,  w  tym  propozycje  poprawiające  bezpieczeństwo  danych  oraz  wnioski
dotyczące odpowiedzialności osób winnych uchybień. 


