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ZNK/DA/10/2020 

 

 
 

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, tel.:+48-81-537-12-00, fax.:+48-81-537-12-01 e-mail: 
znk@znk-lublin.pl, ePUAP: /znkJublin/SkrytkaESP , www.znk-lublin.pl 

Lublin, dnia 20.10.2020 r. 

 

 
1. Informacja dot. IOD: https://znk-lublin.home.pl/znk/dokumentv/RODO 2018.pdf (z uwagi, iż 

ZNK jest zakładem budżetowym Gminy Lublin informacje i procedury dotyczące ochrony 
danych są tożsame z gminnymi zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin 
65/4/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia minimalnych wymogów 
dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Jednostkach organizacyjnych 
Gminy Lublin), ponadto pracownik pełniący stanowisko IOD posiada wykształcenie 
prawnicze oraz posiada uprawnienia audytora wewnętrznego. IOD przeszedł wymagane 
szkolenie (potwierdzenie w aktach osobowych). 

2. Dokumentacja wytworzona przez IDO w porozumieniu z Administratorem: rejestr czynności 
przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, rejestr naruszeń ochrony danych 
osobowych, przeprowadzanie szkoleń pracowników. 

3. Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych: polityka bezpieczeństwa informacji 
ZNK, zarządzenie Dyrektora ZNK w sprawie wyznaczenia IOD, klauzula informacyjna 
RODO. 

4. Każdy pracownik ZNK podpisał zgodnie z polityką bezpieczeństwa ZNK upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych, które znajduje się w aktach osobowych. 

5. Szkolenie pracowników dotyczące RODO przeprowadzone we współpracy inspektora 
danych osobowych i administratora systemów informatycznych w maju 2018 r. 
Jednocześnie IOD przeprowadza szkolenia z każdym nowym pracownikiem, zakres 
szkolenia to min.: zakres stosowania RODO, zasady przetwarzania, rejestry wytwarzane 
przez IOD, administrator, podmiot przetwarzający i współadministratorzy, bezpieczeństwo 
przetwarzania, prawa osób, których dane dotyczą, naruszenie ochrony danych, sankcje i 
odpowiedzialność. 

6. Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania jest na bieżąco 
monitorowany i w razie potrzeby aktualizowany. 

7. Fragment polityki bezpieczeństwa ZNK odnośnie analizy ryzyka w załączniku. 
8. Klauzula informacyjna https://znk-lublin.home.pl/znk/dokumentv/RODO 2018.pdf 
9. Klauzula informacyjna https://znk-lublin.home.pl/znk/dokumentv/RODO 2018.pdf 
10. W ZNK nie ma monitoringu wizyjnego. 
11. IOD w ramach monitorowania w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych 

co roku przeprowadza ankiety samooceny dla wszystkich pracowników, przeprowadza 
szkolenia nowo przyjmowanych pracowników, dokonuje analizy zmieniających się 
przepisów w odniesieniu do ochrony danych osobowych. 

12. Adres BIP: http://www.znk.bip.lublin.eu. Dostawca: Urząd Miasta Lublin. Jednostki 
organizacyjne UM Lublin mają nieodpłatny dostęp do BIP.  
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13. Wnioski i odpowiedzi dotyczące informacji publicznej dostępne pod adresem: 
https://znk-lublin.pl/udost inf publ.php. 

14. Wszystkie zarządzenia wewnętrzne dostępne na stronie: 
https://znk-lublin.pl/dokumentv.php 

15. Wynagrodzenie Dyrektora ZNK: w 2019 r.- 129.120,00 zł, 01.01.-30.09. 2020 r. - 
100.440,00 zł. 

16. Kopie umów zlecenia w załączniku. Umów o dzieło brak. 

 

 


