
Uchwała Nr VI/43/323/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 27 grudnia 2021 roku 

 

 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych 

przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

 

Na podstawie art. 6a i art. 6b ust. 1 w związku z ust. 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze 

zm.) oraz art. 37 ust. 3 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, dalej: RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.)., Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Postanawia się o zorganizowaniu wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych 

osobowych dla jednostek organizacyjnych przez Starostwo Powiatowe 

w Ciechanowie, jako jednostkę obsługującą. 

 

§ 2. 

Wspólna obsługa prowadzona będzie dla następujących jednostek obsługiwanych: 

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

3) Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie 

4) Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 

5) Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie 

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie 

7) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie 

 

§ 3. 

W ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych będą wykonywane usługi 

ochrony danych osobowych przez wyznaczonego jednego inspektora ochrony 



danych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, jako jednostki obsługującej, oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu Ciechanowskiego wskazanych w §2, jako 

jednostek obsługiwanych. 

 

§ 4. 

Do zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 

obsługi należy: 

1) zorganizowanie oraz finansowanie zasobu kadrowego obejmującego osoby 

wyznaczone do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), oraz 

w razie stwierdzenia potrzeby zapewnienia zasobów niezbędnych 

do wykonywania zadań IOD, wyznaczenie zastępcy IOD i zespołu IOD, w celu 

realizacji zadań określonych w art. 39 RODO; 

2) zapewnienie niezbędnych zasobów technicznych i organizacyjnych, a także 

zasobów niezbędnych do utrzymania wiedzy fachowej IOD przy wykonywaniu 

zadań. 

 

§ 5. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący 

                                                                 Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                                                 /-/ Sławomir Morawski  

 

 

 

 

 


