UCHWAŁA NR XLI/283/2018
RADY GMINY MIELEC
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały XXII/144/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek
oświatowych Gminy Mielec
Na podstawie art. 10a pkt 1 oraz art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr XXII/144/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji
wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec
wprowadza się następujące zmiany:
w § 3 dodaje się:
1. pkt. 10 który otrzymuje brzmienie: „ Wprowadzenie wspólnej ujednoliconej polityki
bezpieczeństwa oraz zapewnienie wsparcia w tym zakresie i stałego monitorowania
wdrożenia procedur bezpieczeństwa – dla wszystkich jednostek wymienionych w § 1
zmienianej uchwały”.
2. pkt. 11 który otrzymuje brzmienie: ”Wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę praw osób, których dane dotyczą oraz zapewniające by przetwarzanie spełniało
wymogi 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).
3. pkt. 12 który otrzymuje brzmienie: ”Realizację zadań inspektora ochrony danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 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) dla wszystkich
jednostek wymienionych w § 1 zmienianej uchwały”. Szczegółowy zakres obowiązków
inspektora ochrony danych zostanie określony odrębnym zarządzeniem.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
Rady.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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