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Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Sądu Okręgowego w Radomiu

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Gwiazda

email: iod@radom.so.gov.pl

Inspektor ochrony danych realizuje następujące zadania:

Zgodnie z 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 (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych"):

informowanie administratora, podmiotu
przetwarzającego oraz pracowników, którzy
przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy RODO oraz
innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych i doradzanie im w tej
sprawie;
monitorowanie przestrzegania RODO, 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;
udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny
skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
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
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stosownych przypadkach prowadzenie
konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zgodnie z art.  47 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019, poz. 125) do zadań
inspektora ochrony danych należy:

informowanie administratora oraz osób
zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy niniejszej
ustawy oraz innych przepisów dotyczących
ochrony danych;
prowadzenie działań podnoszących świadomość
oraz organizowanie szkoleń dla osób
uczestniczących w operacjach przetwarzania;
monitorowanie zgodności przetwarzania danych
przez administratora oraz osoby zajmujące się
przetwarzaniem danych osobowych z przepisami
niniejszej ustawy oraz innymi przepisami
dotyczącymi ochrony danych;
monitorowanie realizowania polityk
administratora w dziedzinie ochrony danych
osobowych, w tym przydział na ich podstawie
obowiązków dla osób zajmujących się
przetwarzaniem;
współpraca z Prezesem Urzędu;
monitorowanie realizacji zaleceń, o których
mowa w art. 38 ust. 4 ustawy, oraz
przedstawianie Prezesowi Urzędu stanu ich
realizacji;
pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec
Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z
przetwarzaniem, w tym z uprzednimi
konsultacjami, o których mowa w art. 38 ustawy,
oraz prowadzenie z Prezesem Urzędu
konsultacji we wszelkich innych sprawach;
pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec
osób, których dane dotyczą w zakresie
przysługujących jej praw,
przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków
dla ochrony danych osobowych, w przypadku, o
którym mowa w art. 37 ustawy, oraz
monitorowanie wykonania tych zaleceń;



sporządzanie i przekazywanie administratorowi
raz na rok, do końca I kwartału za rok ubiegły,
sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu
ochrony i sposobu przetwarzania danych
osobowych.
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