
ZARZĄDZENIE Nr J~ . ./2018 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 28 lutego 2018 r. 
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 w zw. z § 4 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium 
Oświaty w Kielcach, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 535/2017 Świętokrzyskiego Ku
ratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, w celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Eu
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/W UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
zarządza się, co następuje: 

§1. 

1. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w Kuratorium Oświaty w Kielcach, zwany dalej "Zespołem". 

2. Celem funkcjonowania Zespołu jest zapewnienie wdrożenia postanowień rozporządze
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) w Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

3. W skład Zespołu wchodzą: 
1) Tomasz Pleban - świętokrzyski wicekurator oświaty - przewodniczący Zespołu; 

2) Justyna Horodyńska - wicedyrektor Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategi i; 
3) Maciej Długosz - wicedyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji. 
4) Izabela Bartnik - wicedyrektor - Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii; 
5) Andrzej Mącznik - Radca Prawny - Zespół Obsługi Prawnej; 
6) Robert Błaut - starszy informatyk - Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji; 
7) Piotr Gajek - wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii; 
8) Łukasz Maj - wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii; 
9) Aneta Dębska - starszy specjalista Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw 
Socjalnych. 

4. Uczestnictwo w pracach zespołu jest obowiązkowe. 
5. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wyzna

czona przez niego osoba. 
§ 2. 

1. Przewodniczący Zespołu jest odpowiedzialny za realizację zadań Zespołu. 
2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy: 

1) realizacja przydzielonych zadań; 
2) wyznaczanie terminów i kierowanie pracami zespołu; 
3) współdziałania z pozostałymi członkami Zespołu w celu realizacji postawio

nych zadań: 
4) udział w posiedzeniach zespołu. 

3. Do zadań członka Zespołu należy: 
1) realizacja przydzielonych zadań; 



2) współdziałania z pozostałymi członkami Zespołu w celu realizacji postawio
nych zadań; 

3) udział w posiedzeniach zespołu. 

§ 3. 
1. Zadaniami Zespołu, w szczególności, jest: 
1) inwentaryzacja zasobów danych osobowych, w tym zbiorów danych i narzędzi za po

mocą, których się je przetwarza; 
2) ustalenie harmonogramu zadań i osób odpowiedzialnych za ich realizację; 
3) przegląd podstaw prawnych i celów przetwarzania rozpoznanych zasobów danych oso

bowych; 
4) analiza sytuacji powierzania przetwarzania danych innym podmiotom i przegląd umów 

związanych z powierzeniem oraz modyfikacja umów; 
5) przegląd zawartych umów w zakresie postanowień dotyczących technicznych aspek-

tów przetwarzania danych; 
6) analiza ryzyka wiążącego się z przetwarzaniem danych; 
7) przegląd dokumentacji przetwarzania danych osobowych; 
8) przegląd i analiza zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zabezpiecze

nia danych osobowych. 
2. Dyrektorzy Wydziałów organizacyjnych są zobowiązani na każdorazowe wezwanie do 

przedkładania dokumentów i do bieżącej współpracy z Zespołem. 
3. Zespół przedłoży do dnia 30 kwietnia 2018 r. sprawozdanie ze zrealizowanych zadań 

oraz będzie na bieżąco informował Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o przebiegu 
prac wdrożeniowych. 

§ 3. 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kiel

cach. 
§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 


