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 Informacja dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD  
Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku

Krajowy Zarząd PZD w roku 2018 podjął wiele stosownych uchwał 
dotyczących stosowania RODO w Polskim Związku Działkowców w tym i 
dotyczących jego stosowania przez Komisje Rewizyjne ROD, a mianowicie:

 Uchwała Nr 332/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 sierpnia 2018r 
w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych prowadzonych przez 
komisje rewizyjne ROD i zasad dostępu do tych zbiorów;

  Uchwała Nr 333/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 sierpnia 2018r
w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Akta 
spraw prowadzonych przez komisję rewizyjną ROD”;

 Uchwała Nr 334/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 sierpnia 2018r 
w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w zbiorze „Rejestr 
uchwał komisji rewizyjnej ROD”;

Uchwałą Nr 335/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 sierpnia 2018r w 
sprawie przyjęcia zapisów rejestrów czynności przetwarzania danych (RCPD) 
dla zbiorów danych osobowych prowadzonych w ROD wzorce wypełniania 
zapisu rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dla zbioru „Akta 
spraw prowadzonych przez komisję rewizyjną ROD” i zbioru „Rejestr uchwał 
komisji rewizyjnej ROD” prowadzi Zarząd ROD według wzoru zawartego w 
załączniku nr 10 i 11 do tej uchwały.

Uchwały wyżej cytowane opublikowane zostały w Biuletynie 
Informacyjnym 12/2018/NR 296.

W świetle Uchwały Nr 332/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 
sierpnia 2018r w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych prowadzonych 
przez komisje rewizyjne ROD i zasad dostępu do tych zbiorów, Komisja 
Rewizyjna ROD uchwałą zobligowana jest potwierdzić prowadzenie zbioru 
„Akta spraw prowadzonych przez komisję rewizyjną ROD” i zbioru „Rejestr 
uchwał komisji rewizyjnej ROD” oraz wskazać kto z Komisji poza 
przewodniczącą/ym jest upoważniony w zakresie dostępu do poszczególnego 
zbioru.

Przykładowa taka uchwała Komisji Rewizyjnej ROD może być 
zredagowana następująco:



                               Uchwała Nr. bieżący/rok
Komisji Rewizyjnej ROD ….................................................

z dnia  ….....................
w sprawie  ustalenia zbioru danych osobowych i zasad dostępu do tych 

zbiorów przez Komisję Rewizyjną ROD …............................................

Działając w oparciu  Uchwałę  Nr 332/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 
14.08.2018r Komisja Rewizyjna ROD ….............................. postanawia:

                                                          § 1

Utworzyć zbiór “akta spraw prowadzonych przez KR ROD” z podzbiorami:
 dokumenty dot. korespondencji kierowanej do KR ROD,
 dokumenty dot. skarg kierowanych do KR ROD.

                                                                      § 2

Utworzyć zbiór “rejestr uchwał KR ROD” z podzbiorami:
 dokumenty z posiedzeń KR ROD,
 uchwały podjęte przez KR ROD.

                                                                     § 3

Upoważnić do przetwarzania danych z zakresu całego zbioru:
 “akta spraw prowadzonych przez KR ROD” i  “rejestr uchwał KR ROD”              

p. …................................................przewodniczącego/ą KR ROD,
 “rejestr uchwał KR ROD” p. …......................................... sekretarza KR ROD.

                                                                     § 4

Utworzyć ewidencję osób upoważnionych do dostępu do zbioru “akta spraw 
prowadzonych przez KR ROD” i  “rejestr uchwał KR ROD”.

         § 5
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Sekretarz KR            Przewodniczący/a KR

 
Opracował do ewentualnego wykorzystania przykładową uchwałę - Przew. 
Okr. Kom. Rew. PZD w Białymstoku  (-) Bogdan Wiktorko


