
ZARZĄDZENIE  NR 1/2018
DYREKTORA  II Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

Na  podstawie  art.  68  ust.  1  pkt  1  Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  roku  –  Prawo oświatowe  (Dz.  U.
z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w związku 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
(Dziennik  Urzędowy  UE  -  4.5.2016  L  119/3)  oraz  Ustawy  z  dnia  ............  2018  r.  o  ochronie  danych
osobowych           ( Dz. U. z 2018 r., poz. ........ )    

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam w życie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie
Mazowieckim  zwanej  dalej  szkołą,  Politykę  Ochrony  Danych  Osobowych,  która  stanowi
załącznik 1 do zarządzenia.  

§ 2.

1.   Zadania związane z prawidłowością przetwarzania danych osobowych w szkole realizują
wszyscy  nauczyciele  i  pracownicy,  zatrudnieni  w  placówce,  a  za  skuteczne  funkcjonowanie
Polityki Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

§ 3.

Zasady ochrony danych określone są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych, który stanowi
załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuję  wszystkich  pracowników  do  zapoznania  się  z  przepisami  ochrony  danych,
obowiązujących  w  II  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Tomaszowie
Mazowieckim oraz złożenie pisemnego oświadczenia poufności o zapoznaniu się z Regulaminem
Ochrony  Danych  Osobowych  w  terminie  do  30  maja  2018  r.   Wzór  oświadczenia  stanowi
załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych sprawuje Jolanta Jaros. Dane do kontaktu: tel. 44 724 56 42,
e-mail: inspektor@2liceum.pl

§ 6.

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem 25 maja 2018 roku i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Zarządzeń.

                           ……………………                     
                                                                                                                        / dyrektor szkoły/

Załączniki do zarządzenia:
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1. Polityka Ochrony Danych w Szkole  - załącznik 1
2. Regulamin Ochrony Danych w Szkole - załącznik 2
3. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ochrony Danych - załącznik 3

Załącznik nr 3.
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……………………… 2018 r.
                                                      

OŚWIADCZENIE POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych w 
II LO i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………
                                             Imię i nazwisko        podpis
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