Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.
Poz. 19
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) w Ministerstwie Środowiska
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół
do spraw wdrożenia 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 5 kwietnia
2016 r.), zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. Do zadań Zespołu należy przygotowanie wdrożenia systemu ochrony danych
osobowych w Ministerstwie zgodnego z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych,
w tym:
1)

inwentaryzacja czynności związanych z ochroną danych osobowych w Ministerstwie,
w związku z przetwarzaniem i przepływem tych danych oraz weryfikacja podstawy
prawnej ich przetwarzania i spełnienia zasad przetwarzania danych osobowych,
wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

2)

identyfikacja aktywów służących do przetwarzania danych osobowych, w tym
dokonanie

przeglądu

obecnie

stosowanych

w

Ministerstwie

zabezpieczeń

organizacyjnych, fizycznych i informatycznych przetwarzanych danych;
3)

dokonanie wstępnej analizy i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych
osobowych w celu identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych;
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4)

oszacowanie ryzyka związanego z ochroną danych osobowych;

5)

dokonanie oceny, czy obecnie przyjęte rozwiązania w Ministerstwie są adekwatne do
zidentyfikowanych ryzyk i zapewniają właściwe bezpieczeństwo danych w świetle
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

6)

sporządzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych dla przetwarzanych
danych osobowych;

7)

opracowanie projektów dokumentów związanych z ochroną danych osobowych
w Ministerstwie w szczególności opracowanie projektu nowej polityki ochrony danych
osobowych, w tym propozycji środków organizacyjnych ochrony danych osobowych;

8)

opracowanie propozycji sposobu podnoszenia świadomości pracowników Ministerstwa
w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

Przewodniczący Zespołu: Pan Artur Dariusz Konarski – Administrator Bezpieczeństwa
Informacji w Ministerstwie Środowiska;

2)

Zastępca Przewodniczącego: Pani Katarzyna Żebrowska – Zastępca Administratora
Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Środowiska;

3)

Pan Andrzej Smoliński – Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
Pełnomocnik do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Środowiska;

4)

następujący pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa:
a)

Pani Agnieszka Maliszewska – Departament Edukacji i Komunikacji,

b)

Pani Martyna Szmater – Departament Ekonomicznego,

c)

Pan Paweł Czaja – Departament Funduszy Ekologicznych,

d)

Pani Dominika Kustra-Płusa – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,

e)

Pani Sylwia Araucz-Gankowska – Departament Gospodarki Odpadami,

f)

Pan Zbigniew Wtulich – Departament Leśnictwa,

g)

Pani Agata Kasińska – Departament Nadzoru Geologicznego,

h)

Pani Karolina Jagielska – Departament Ochrony Powietrza i Klimatu,

i)

Pani Wojciech Piwowarski – Departament Ochrony Przyrody,

j)

Pan Marek Dec – Departament Polityki Surowcowej i Analiz,

k)

Pani Dominika Bok – Departament Prawny,

l)

Pan Marcin Kondratowicz – Departament Spraw Obronnych, Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,

m) Pani Elżbieta Kur – Departament Zarządzania Środowiskiem,
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n)

Pan Ryszard Walaszczyk – Departament Zarządzania Środowiskiem,

o)

Pani Anna Kamińska – Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy
Międzynarodowej,

p)

Pani Aleksandra Puczniewska – Biuro Dyrektora Generalnego,

r)

Pan Kamil Rodzik – Biuro Dyrektora Generalnego,

s)

Pan Paweł Tudek – Biuro Dyrektora Generalnego,

t)

Pan Dariusz Milwicz vel Delach – Biuro Finansowe,

u)

Pan Paweł Pichalski – Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

v)

Pani Emilia Krupkowska – Biuro Ministra.

2.

W

pracach

Zespołu

mogą

uczestniczyć

inne

osoby

zapraszane

przez

Przewodniczącego, których wiedza merytoryczna będzie przydatna w toku wykonywania
zadań Zespołu.
§ 4. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w miesiącu.
3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Zespołu.
4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się notatkę, którą doręcza się wszystkim członkom
Zespołu.
§ 5. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)

przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

2)

planowanie i organizacja prac Zespołu;

3)

dokonywanie podziału pracy między poszczególnych członków Zespołu;

4)

zapraszanie do prac Zespołu osób, o których mowa w § 3 ust. 2;

5)

reprezentowanie Zespołu, w szczególności w kontaktach z Ministrem Środowiska,
Dyrektorem

Generalnym

Ministerstwa

i dyrektorami

komórek

organizacyjnych

Ministerstwa.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego kompetencje Przewodniczącego realizuje
Zastępca Przewodniczącego.
§ 6. Z tytułu udziału w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 7. Zespół zrealizuje zadania określone w § 2 w terminie do dnia 25 maja 2018 r.
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2. Z realizacji zadań określonych w § 2, Zespół sporządza raport zawierający opis
wykonanych zadań wraz ze szczegółowymi ustaleniami, który przedkłada Ministrowi
Środowiska.
2. Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez Ministra Środowiska raportu, o którym
mowa w ust. 2.
§ 8. Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA
Henryk Kowalczyk

