
From:  

Sent: Tuesday, July 5, 2022 11:13 PM 

Subject: Pd: wniosek 

Działając w interesie publicznym  na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej jesteśmy zmuszeni do kontroli 

podmiotów w związku ze zmianami przepisów prawa. W związku z powyższym 

wnosimy o udostępnienie następujących informacji: 

 I.               Pytania uniwersalne (odpowiadają wszystkie podmioty) 

1.     Ile kosztował zakup tabletów, z których korzystają pracownicy, proszę również o 

podanie ilości sztuk ( 2016-2022)? 

2.     Czy planuje podmiot zakup tabletów?  

3.     Jeżeli tak to jak koszt podmiot może przeznaczyć na ten cel?  

4.     Kto odpowiada za koszenie trawy na terenach podmiotu? 

5.     Kto odpowiada za sprzątanie? 

6.     Czy planuje podmiot wynająć podmiot zewnętrzny celem sprzątania i koszenia 

trawy? 

7.     Podanie bezpośredniego  adresu mail do osoby lub komórki merytorycznej, 

która w Państwa Urzędzie jest odpowiedzialna za rozwój kompetencji pracowników , 

jeśli takiego adresu nie ma to proszę o podanie adresu mail na który można kierować 

korespondencje w zakresie pytań o na przykład procesy rekrutacyjne. 

8.     Kiedy miał miejsce i ile kosztował remont pomieszczeń? 

9.     W jaki sposób chroniony jest budynek ? 

10.  Czy rozważano wynajęcie agencji ochrony? 

11.  Czy i kiedy obiekt podlegał całodobowej ochronie, np. przez portiera? Jeśli tak, 

to dlaczego z niej zrezygnowano? 

12.  Jaki koszt jesteście Państwo w stanie ponieść aby wynająć zewnętrzną ochronę                  

( kontrahent wnioskodawcy)? 

13.  Jaką ilością drukarek i niszczarek, dysponuje podmiot  - na dzień złożenia 

przedmiotowego wniosku? - Wnioskodawca prosi o szacunkowe określenie łącznej 

ilości sztuk drukarek i niszczarek  będących w użytkowaniu jednostki? 

14.   Wnioskodawca wnosi o podanie - co najmniej dwóch najczęściej występujących 

- nazw producentów ww. oszacowanych drukarek i niszczarek?.  

15.   Wnosimy o podanie nazw dostawców, u których podmiot dokonywała zakupy 

rzeczonego sprzętu ( niszczarki i drukarki)  w ciągu ostatnich dwóch lat.  

 II.            Zamówienia publiczne ( odpowiadają wszystkie podmioty) 



 1.     Czy podmiot ma licencję na obsługę e-zamówień publicznych zgodną z 

projektem „e-zamówienia)? 

2.     Jeśli nie to czy w budżecie na roku 2022 i 2023 planujecie środki na ten cel? 

3.     Czy w jednostce funkcjonuje system EOD/EZD 

4.     Czyjego autorstwa jest BIP? 

5.     Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych korzystacie? 

 III.          Rodo ( odpowiadają wszystkie podmioty) 

1.       Kto pełni w podmiocie funkcję Inspektora ochrony danych ( IOD)?   

2.       Czy  IOD jest pracownikiem czy podmiotem zewnętrznym? 

3.       Wnosimy o szczegółowe wykazanie praktycznego przygotowania IOD do 

pełnionej funkcji, jego wiedzy prawniczej oraz praktycznej  na temat ochrony danych 

( art. 37 ust. 5 RODO).  

4.       Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. poz. 1000) należy udostępnić na stronie internetowej dane inspektora 

ochrony danych (imię nazwisko, adres email oraz telefon) to proszę o podanie 

miejsca publikacji na stronie internetowej . Po analizie stron www.  tylko sądy w 

Kaliszu oraz Wieluniu maja poprawne klauzule. Pozostałe mają niepełne klauzule lub 

brak. Większość podmiotów nie ma poprawnych klauzul i regulaminów dt. 

monitoringu z wyjątkiem wyżej wskazanych. Będziemy zmuszeni zgłosić naruszenia 

do Ministerstwa. 

5.       Czy zostały opracowane obowiązki informacyjne w przypadkach zbierania 

danych osobowych i umieszczone przynajmniej na stronie www? 

6.       Czy została zgodnie z art. 24 ust. 2 oraz motywem 78 RODO opracowano 

dokumentacja z zakresu ochrony danych? Jeżeli tak to proszę o podanie miejsca 

publikacji na stronie internetowej i przesłanie dokumentacji wnioskodawcy. 

7.       Czy opracowano dokument analiza ryzyka? Jeżeli tak to proszę o podanie 

miejsca publikacji na stronie internetowej i przesłanie dokumentacji wnioskodawcy. 

8.       W jaki sposób zostały przeszkolone osoby w zakresie przepisów ochrony 

danych? 

9.       Zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności pracodawca szkoli w 

zakresie bezpieczeństwa informacji. Wnosimy i wskazanie  daty szkoleń w  roku 

2020, 2021, 2022. Kiedy odbędzie się szkolenie z bezpieczeństwa informacji i RODO 

w roku 2022 i 2023  aby wnioskodawcy mógł wziąć w nim udział i dokonać oceny 

skuteczności? 

10.   Czy zostały spełnione wymogi dotyczące monitoringu wizyjnego tzn. obowiązki 

informacyjne, oznaczenia obiektów, zmiany w regulaminie pracy? 


