
ZARZĄDZENIE Nr 1349/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Krakowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000), art. 37 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz art. 8 
i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Wyznacza się Panią Renatę Woyciechowską na Inspektora Ochrony Danych 
w Urzędzie Miasta Krakowa.

§ 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje zadania w zakresie określonym 
w rozporządzeniu 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) oraz w Zasadach zarządzania bezpieczeństwem 
informacji, stanowiących załącznik nr 2 do zarządzenia nr 958/2010 Prezydenta Miasta 
Krakowa 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Krakowa.

§ 3. W przypadku nieobecności w pracy Pani Renaty Woyciechowskiej wykonywanie 
zadań Inspektora Ochrony Danych powierza się osobie zastępującej.

§ 4. Ilekroć w dotychczasowych zarządzeniach, poleceniach lub innych aktach 
normatywnych jest mowa o Administratorze Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta 
Krakowa, należy przez to rozumieć Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 178/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 
2017 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta 
Krakowa, zmienione zarządzeniem nr 2430/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29 września 2017 r.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 
25 maja 2018 r.


