
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018
DYREKTORA CENTRALNE]WOJSKOWE] PRZYCHODNI LEKARSKIE]

„ CefPeLeĘI'

Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej wWarszawie

z dnia 25 maja 2018 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650) oraz 5 9 ust. 1 i 2 Statutu Centralnej Wojskowej

Przychodni Lekarskiej „CePeLek" Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

w Warszawie, zwanej dalej „CW'PL ››CePeLek« SPZOZ w Warszawie" — załącznika do

zarządzenia Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie

nadania statutu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnemu

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Dz. Urz. MON poz. 225)

w zw. z art. 37 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/67) z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), zwanego dalej

„Rozporządzeniem", zarządzam co następuje:

5 1. W Regulaminie organizacyjnym Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej

„CePeLek” SPZOZ w Warszawie, stanowiącym zalącznik do zarządzenia Dyrektora CWPL

„CePeLek" nr 14/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu

organizacyjnego, z późn. zm)), wprowadza się następujące zmiany:

1) w 5 6 w ust. 5 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Inspektor Ochrony Danych," ;

” Zm.: zarz. Nr 12/2017 z 30.05.2017 r., Nr 15/2017 z 01.08.2017 r., Nr 21/2017z 24.11.2017 r., Nr 25/2017 z 29.12.2017 r., Nr
3/2018 z 01.02.2018 r_ i Nr 6/20l8 z 30.03.2018 r.



2) S 40 otrzymuje brzmienie:

1)

2)

4)

5)

6)

8)

„ś 40›

1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
udział we wszystkich otrzymanych sprawach dotyczących ochrony danych

osobowych,
informowanie kierownictwa Przychodni oraz pracowników, którzy przetwarzają
dane osobowe, 0 obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia
oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie

danych i doradzanie im w tej sprawie,
nadzorowanieprzestrzegania Rozporządzenia, innych przepisówUnii Europejskiej
lub państw członkowskich () ochronie danych oraz polityk CWPL „CePeLek"
SPZOZ w Warszawie 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
nadzorowaniejej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia,
współpraca z organem nadzorczym w rozumieniu art. 4 pkt 21 Rozporządzenia,
reprezentowanie CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie w postępowaniach
kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych —

na podstawiepisemnego upoważnienia,
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla:
— organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym
uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia,

_ osób, których dane dotyczą — we wszystkich sprawach związanych
z przewarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy Rozporządzenia,

oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych
sprawach,

prowadzenie i aktualizaqh rejestrów:
— czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada CWPL

„CePeLek" SPZOZwWarszawie,
— wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
administratorainnego niż CWPL„CePeLek” SPZOZw Warszawie,

Strona 2 Z 3



10)

11)

12)

13)

prowadzenie i aktualizacja ewidencji osób fizycznych przetwarzających dane

osobowe z upoważnienia CWPL „CePeLek" SPZOZwWarszawie,

nadzorowanie poziomu ochrony: fizycznej, technicznej i osobowej pomieszczeń,

urządzeń oraz systemów informacyjnych Przychodni, w których przetwarzane są

dane osobowe oraz inne dane podlegające ochronie prawnej (z wyłączeniem

informacji chronionych na podstawie ustawyo ochronie informacji niejawnych),

kontrola komórek organizacyjnych Przychodni w zakresie przestrzegania

obowiązujących norm prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym

szczególnych kategorii tych danych,

podejmowanie działań związanych z ujavmionymi incydentami naruszenia

bezpieczeństwa, jak róvxmież działań zmierzających do eliminacji potencjalnych

zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych,

udzial w realizacji przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych dotyczących

eksploatacji systemów informatycznych, wynikających z przyjętych zasad i reguł

ich ochrony.

2. W celu wykonywania zadań Inspektor Ochrony Danych ma prawo dostępu

do danych osobowych przetwarzanych w CWPL „CePeLek" SPZOZ w Warszawie lub

w jej imieniu, jak również może żądać od osóbw niej zatrudnionychzłożenia wyjaśnień

lub wglądu do dokumentów.”.

5 2. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 25 maja 2018 r.

DYREKTOR

]. ,
.

lek. Włodzimierz KUZlVlA
pułkownikw, stanić-Śpoślzynku
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