
Załącznik Nr 2 

Ocena niezależności Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz 
Jednostkach Podległych z którymi zostało podpisane porozumienie 

Analiza służy sprawdzeniu, czy dochodzi do konfliktu interesów przy wykonywaniu zadań przez inspektora 
ochrony danych1 

Jeżeli realizowanie zadań przez osobę wyznaczoną na stanowisko IOD, będzie prowadziło do konfliktu 
interesów, takie działanie należy uznać za naruszenie przepisów RODO. Poniższa analiza służy ocenie, czy 
zostały zapewnione odpowiednie warunki do realizowania zadań przez IOD. 
Poniższa analiza powinna być także wykonywana za każdym razem, gdy administrator planuje powierzyć IOD 
dodatkowe obowiązki, w celu zweryfikowania, czy takie działanie jest możliwe. 

Warunek nr 1: Bezpośrednia podległość IOD najwyższemu kierownictwu 
Bezpośrednia podległość oznacza, że w ramach wszystkich, także dodatkowych, podejmowanych przez siebie 
czynności IOD nie może podlegać jakimkolwiek innym osobom lub jednostkom organizacyjnym wchodzącym 
w skład struktury administratora danych (art. 38 ust. 3 RODO). Zasada powinna mieć odwzorowanie także 
w strukturze organizacyjnej administratora, jeżeli IOD jest jego pracownikiem. Jeżeli w jakimkolwiek zakresie, 
w szczególności w związku z dodatkowymi obowiązkami, IOD podlega innym osobom, niż te z najwyższego 
kierownictwa, dochodzi do konfliktu interesów i naruszenia przepisów RODO. W takim wypadku niezbędne 
jest niezwłoczne podjęcie działań naprawczych, w celu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa. 

Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 
Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu w ramach wszystkich 
wykonywanych czynności, także w sześciu jednostkach z którymi zostało podpisane porozumienie oraz w 
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i u Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
Pracownik został ujęty w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Dodatkowe 
obowiązki, które wykonuje jako koordynator ds. dostępności w Powiecie Myśliborskim nie powodują 
konfliktu interesów, gdyż wykonuje zadania w sposób niezależny który nie określa sposobów i celów 
przetwarzania danych. 
 
Warunek 2: Administrator wspieranie IOD w wypełnianiu jego zadań 
Administrator danych i podmiot przetwarzający są zobowiązani do wspierania inspektora ochrony danych 
poprzez m.in. zapewnienie mu zasobów niezbędnych do wykonania tych zadań. Szczególnie ważnym 
warunkiem jest zapewnienie odpowiednich zasobów organizacyjnych oraz czasu na skuteczne realizowanie 
zadań. Jeżeli wsparcie nie jest zapewniane lub jest zapewnianie w niewytaczającym stopniu (przynajmniej 
jeden z warunków nie jest spełniony), dochodzi do konfliktu interesów: 

Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 

1. Administrator zapewnia wsparcie IOD ze strony kadry kierowniczej: 
Inspektor Ochrony Danych bierze udział w cotygodniowych spotkaniach kadry kierowniczej. W ramach 
dobrych praktyk wszystkie zalecenia są dokumentowane i omawiane z pracownikami wyższego i niższego 
stopnia. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych reguluje zasady publikacji informacji zawierających dane 
osobowe po konsultacjach i akceptacji z IOD a przy korzystaniu z podmiotów zewnętrznych, każda umowa 
powierzenia musi zostać zaakceptowana przez Inspektora lub przedmiotową umowę na podstawie umowy 
głównej przygotowuje IOD. Udostępnianie danych osobowych odbiorcom oraz organom publicznym, które 
mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania następuje wyłącznie na mocy 
prawa i po potwierdzeniu kadry kierowniczej, w razie wątpliwości zapytanie zostaje skierowane do IOD.   

                                                      
1 Analizę opracowano w oparciu o opinię Prezesa UODO (https://uodo.gov.pl/pl/223/713, dostęp 22.12.2021 r.). 

https://uodo.gov.pl/pl/223/713


2. Wymiar czasu umożliwia IOD wykonywanie zadań:  
Jednostki określą grafik Inspektora Ochrony Danych, z tym zastrzeżeniem, że w Starostwie Powiatowym 
obecność IOD wynosić będzie średnio 84 godziny miesięcznie. 
Sześć jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
3. IOD otrzymuje odpowiednie wsparcie finansowe, infrastrukturalne (pomieszczenia, sprzęt, 
wyposażenie) i kadrowe, do realizowania swoich zadań: 
IOD może liczyć na wsparcie ze strony kierowniczej, pracownik posiada niezbędne zasoby infrastrukturalne 
takie jak: pomieszczenie, sprzęt z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp do fachowego portalu (LEX), 
możliwość powołania zespołu do spraw ochrony danych osobowych i informacji przetwarzanych w 
organizacji.  
4. Administrator oficjalnie zakomunikował wszystkim pracownikom wyznaczenie IOD, jego zadaniach 
i obowiązek włączania IOD we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych: 
Kadra Kierownicza została powiadomiona o wyznaczeniu IOD w 2019r., na spotkaniu naczelników, wszyscy 
pracownicy otrzymali także informacje dotyczącą wyznaczenia takiej osoby mailem wraz z polityką 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 
5. Administrator umożliwił IOD dostęp do wszystkich działów organizacji: 
Inspektor Ochrony Danych posiada dostęp do innych wydziałów w organizacji: Kadry, dział prawny, 
informatyk urzędu, BOI, KD, GKN, FN, BOŚ, EDR, Kontrola. 
6. Administrator zapewnia IOD możliwość podnoszenia kwalifikacji, poprzez szkolenia, literaturę 
fachową, konsultacje ze specjalistami, itp.: 
Pracownik może korzystać z formy ciągłego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia. W ramach 
programu LEX organizowane są specjalistyczne warsztaty, gdzie może skorzystać z konsultacji, ponadto 
program posiada możliwość zadawania pytań w razie problemów. IOD właściwie rozumie sposób 
funkcjonowania jednostek dla których został wyznaczony a także możliwość interpretowania 
odpowiednich reguł ochrony danych poprzez dodatkowe formy podnoszenia kwalifikacji, którymi są: fora 
internetowe mające na celu pogłębianie i poszerzanie wiedzy pracownika, aby spełniał nie tylko aktualne, 
ale i przyszłe potrzeby organizacji. 
7. IOD otrzymał wsparcie kadrowe, np. Został powołany zespół ds. RODO: 
W jednostce nie został powołany zespół ds. RODO, lecz w razie potrzeby jest możliwość utworzenia 
przedmiotowego zespołu. 

 
Warunek 3: Zapewnienie udziału IOD we wszystkich zagadnieniach związanych z ochroną danych 
osobowych 
IOD jest zaangażowany od najwcześniejszego etapu we wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem 
danych osobowych. Angażowanie inspektora ochrony danych we wszelkie kwestie związane 
z przetwarzaniem jest standardową procedurą w organizacji. Opinia IOD jest warunkiem niezbędnym, przed 
rozpoczęciem przetwarzania danych. Administrator zapewnia, że IOD jest włączany w procesy na tyle 
wcześnie, aby miał możliwość dokonania rzetelnej analizy przed rozpoczęciem przetwarzania, a także by była 
możliwość zmiany założeń związanych z tym przetwarzaniem, przed jego rozpoczęciem. 
Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 
Administrator angażuje Inspektora Ochrony Danych we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania 
danych w organizacji na co dowodem jest przeprowadzanie testu równowagi monitoringu oraz 
przetwarzania danych po ustaniu pierwotnego celu przetwarzania w związku z obroną przed roszczeniami 
lub dochodzeniem roszczeń. Analiza i opinia zostaje wydana przed rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych.  
 
 
Warunek 4: Zakaz wydawania instrukcji IOD co do wykonywania przez niego zadań 
W ramach wypełniania swoich zadań IOD, nie może otrzymywać poleceń dotyczących sposobu załatwienia 
sprawy, środków jakie mają zostać podjęte, czy też celu jaki powinien zostać osiągnięty. IOD nie może być 
zmuszany lub obligowany do przyjęcia określonego stanowiska w sprawie z zakresu prawa ochrony danych, 
w tym określonej wykładni przepisów. W sytuacji podjęcia przez administratora decyzji niezgodnej 
z przepisami o ochronie danych osobowych, IOD powinien mieć możliwość jasnego przedstawienia swojego 
stanowiska osobom podejmującym decyzję. W związku z zasadą niezależności IOD, nie może on także 



otrzymywać nakazu działania w odniesieniu do dodatkowych zadań, które zostaną mu zapewnione przez 
administratora. 
Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 
IOD posiada możliwość do realizacji zadań w sposób niezależny w ramach organizacji. Nie zostaje 
zobligowany do przyjęcia określonego stanowiska w sprawie zakresu prawa ochrony danych a w razie 
potrzeby sięga po opinie organu nadzorczego. 
 
Warunek 5: Unikanie konfliktu interesów IOD 
IOD nie zajmuje stanowiska związanego z określaniem sposobów i celów przetwarzania danych. 
W szczególności IOD nie zajmuje stanowiska kierowniczego lub niższego stanowiska, mającego istotny 
wpływ na sposób przetwarzania danych, np. w kadrach czy marketingu. Dodatkowe obowiązki nałożone na 
IOD nie wiążą się z decydowaniem o celach i sposobach przetwarzania danych, w szczególności są to 
obowiązki, które w ogóle nie wiążą się z przetwarzaniem danych lub przetwarzanie jest ograniczone do 
prostych czynności, jak wgląd do danych, czy kopiowanie; których efekty nie mają istotnego wpływu na 
ochronę danych osobowych lub osoby, których dane są przetwarzane. 
Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 
Inspektor Ochrony Danych nie zajmuje stanowiska, które określa sposoby i cel przetwarzania danych a w 
dodatkowych obowiązkach nałożonych na pracownika brak jest dostępu do jakichkolwiek danych 
osobowych. Powołany został jako koordynator ds. dostępności lecz obowiązki dodatkowe nie powodują 
konfliktu interesu z obowiązkami IOD. Koordynator podobnie jak inspektor jest punktem kontaktowym w 
związku ze sprawami dotyczącymi dostępności usług, monitoruje zgodność działań organu z przepisami. 
Pomaga przygotować procedury zapewniające prawidłowe stosowanie przepisów. 
 
Warunek 6: Zakaz odwoływania i karania IOD 
Inspektor nie może zostać odwołany ani ukarany za udzielenie określonego zalecenia lub zajęcie stanowiska 
niezgodnego ze stanowiskiem administratora lub jego pracowników. Przepis obejmuje kary w różnych 
formach, bezpośrednie albo pośrednie, np. brak albo opóźnienie awansu, utrudnienie rozwoju zawodowego, 
ograniczenie dostępu do korzyści oferowanych pozostałym pracownikom. Zakaz odwoływania IOD, nie 
wyłącza możliwości odwołania IOD w uzasadnionych sytuacjach z przyczyn innych niż wykonywanie swoich 
obowiązków. 
Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 
Możliwość karania IOD za jego działania dotyczące przestrzegania RODO jest uzależniona od okoliczności 
konkretnego przypadku, a mianowicie od tego, czy IOD prawidłowo wykonuje swoje zadania, czy też nie. 
 
Warunek 7: Obowiązek zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania zadań przez IOD 
IOD posiada odpowiednie kompetencje i wiedzę w zakresie zobowiązania do poufności. Zobowiązanie do 
poufności nie ogranicza możliwości wykonywania zadań przez IOD, nie jest też rozszerzone w sposób, który 
mógłby utrudniać mu realizowanie jego zadań, np. Zakazując kontaktu z organem nadzorczym. 
 
 
Ocena, czy warunek jest spełniony wraz z uzasadnieniem: 
Inspektor Ochrony Danych został zobowiązany do : 
- przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez 
Administratora zadaniach, w tym nie ujawniania pozyskanych informacji poza organizacją;  
- zachowania w tajemnicy i poufności danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w związku z 
wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora, a także w związku z przetwarzaniem danych 
wrażliwych (art.9 RODO) oraz wyroków skazujących (art. 10 RODO),   
- niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań 
przez Administratora, 
- przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z zachowaniem zasad: rzetelności, 
przejrzystości, w minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania i jedynie przez okres 
niezbędny do jego osiągnięcia, a także prawidłowości, integralności i poufności. 
- ochrony danych osobowych ( w tym nośników danych takich jak: komputery przenośne, pendrive) przed 
przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, 



nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 
przetwarzaniem. 
  
Ponadto, przyjął do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane 
przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 
2016 r. a także jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych z art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy oraz art 
266 Kodeksu Karnego. 
 
 


