INFORMACJA PUBLICZNA WNIOSEK

1. Czy Administrator wdrożył RODO i w jakim zakresie ( typy dokumentów, procedur, analiz ryzyka
itp)

2.W przypadku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych spośród pracowników Administratora
proszę o informację czy Inspektor Ochrony Danych wykonuje inne zadania niezwiązane z pełnieniem funkcji
Inspektora Ochrony Danych (jakie?; Inne stanowiska, jakie?) oraz kwalifikacje i wiedzę prawniczą ( art. 37 ust.5
RODO)

3. Czy w jednostce przeprowadzony został audyt, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych? (Informacji proszę udzielić w rozbiciu na lata w
zakresie 2020 – 2021)

ROK

Data audytu

Koszt audytu (jeśli audyt był prowadzony przez podmiot zewnętrzny)

Nazwa podmiotu prowadzącego audyt (jeśli audyt był prowadzony przez podmiot zewnętrzny)

2020

2021
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, w

4. Czy Administrator przeprowadza okresowe analizy ryzyka?

5. Czy IOD dokonuję audytów RODO wraz ze sprawozdaniami ( data, zakres audytu)

6. Czy podmiot posiada monitoring wizyjny

7. Jaka jest podstawa prawna instalowania monitoringu?

8. Jakie obowiązki przeprowadził administrator w związku z zainstalowaniem monitoringu ( ocena
skutków, obowiązki informacyjne, konsultacje z organem prowadzący, zapoznanie pracowników)

9. Czemu na stronie www nie ma pełnych danych IOD?

Przecież przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 11) wprost
zobowiązują podmiot, który wyznaczył IOD, by udostępnił jego dane na swojej stronie internetowej.
Administrator, który wyznaczył IOD powinien opublikować jego następujące dane: imię i nazwisko oraz adres
poczty elektronicznej lub numer telefonu.

10. Czy w związku z monitoringiem wizyjnym miejsc publicznych prowadzonym przez Państwa
jednostkę była prowadzona była ocena skutków w rozumieniu art. 35 ust. 1 rodo stosownie do treści tego
przepisu:

„Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na
swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może spowodować wysokie ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje
oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji
przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem można przeprowadzić pojedynczą ocenę”.

Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 rodo:

„Ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w ust. 1, wymagana w szczególności w
przypadku systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie”.

Jednocześnie zgodnie z art. 35 ust. 7 rodo ocena skutków obligatoryjnie zawiera co najmniej

a)systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to
zastosowanie – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

b)ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów;

c)ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
oraz

d)środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy
bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę danych osobowych i wykazać przestrzeganie niniejszego
rozporządzenia, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą, i
innych osób, których sprawa dotyczy”.

Jeżeli ocena skutków (stosownie do treści art. 35 ust. 1 rodo) była prowadzona to wnosimy przesłanie
tej oceny.

11. Wnosimy o dokumentację potwierdzająca realizację zadań przez IOD lub opis jego działań od
dnia 25 maja 2018 roku (zadań wynikających z art. 39 rozporządzenia RODO).

12. Wnosimy o przedłożenie dokumentu potwierdzającego zapoznanie się pracowników z treścią
obowiązujących przepisów wewnętrznych, ewentualnie wskazanie w jaki sposób zostali oni zapoznani.

13. Informacje dotyczące osobistych szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
przeprowadzanych po 25 maja 2018 roku do dnia dzisiejszego (informacje tj. data szkolenia, zakres szkolenia,
osoba prowadząca, listy obecności, czas trwania).

14. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

15. Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych oraz jego zmiany.

16. Dokumentacja w zakresie analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

17. W jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 13 RODO? Opisać. Przedstawić
obowiązujące klauzule informacyjne.

18. W jaki sposób realizowany jest obowiązek informacyjny – art. 14 RODO? Opisać. Przedstawić
obowiązujące klauzule informacyjne.

19. Informacje dotyczące monitoringu wizyjnego (jeśli jest). Procedura i Regulamin w tym zakresie.

20. Czy IOD w ramach monitorowania przeprowadza regularne i systematyczne sprawdzenia/audyty
w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania rozporządzenia RODO, ustawy
o.d.o. oraz regulacji wewnętrznych? Dokumentacja w tym zakresie (plany, sprawozdania, raporty, itp.).

Przedmiotowy wniosek/wnioski - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA. Urząd powinien
procedować nasze wnioski W TRYBIE Ustawy o dostępie do informacji publicznej

Pozwalamy sobie również przypomnieć, zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących
możliwości - funkcjonowania podmiotów- gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga
wszczęcia procedur sanacyjnych.

W przypadku braku uzyskania odpowiedzi na zadane pytania będziemy zmuszeni złożyć skargę do
sądu na bezczynność.

Odpowiedzi proszę wysłać na na adres naszego maila.

