
Odpowiedzi na Pytania zawarte we wniosku. 

1) Dwa laptopy z systemem Windowa 7 Pro do komunikacji i konfiguracji  centrali 

telefonicznej i alarmowej 

2) Ewidencja podmiotów, z którymi zawarto UPPD, Ogólne szacowanie ryzyka, Klauzula 

informacyjna, Podstawowe zasady ochrony danych, Wyznaczenie IOD, 

Monitorowanie i sprawdzanie, Instrukcja Zarzadzania Systemem Informatycznym, 

Polityka Bezpieczeństwa, Polityka kluczy, Inwentaryzacji zasobów informacyjnych, 

Rejestr czynności przetwarzania, Rejestr kategorii czynności przetwarzania, Obszar 

przetwarzania, Wykaz przetwarzanych zbiorów danych, Inwentaryzacja zasobów IT, 

Oświadczenia dla osób upoważnionych, Rejestr upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych, Ewidencji osób upoważnionych, Wzór ogólny umowy 

powierzenia przetwarzania, Procedura naruszeniowa 

3) 02 września 2020 

4) Tego nie jestem pewien. Sprawdzę i odpowiem. 

5) Marcin Wojciechowski, iodo@lipsko.eu, 48 378414 

6) Tak 

7) Została wysłana do podpisu. 

8) 0 

9) Tak 

10) Tak, ProtectIT, w kwestii kosztów odpowiem następnym mailem 

11) Tak, dostęp i uwierzytelnianie pod kontrolą ActiveDirectory, hasła , wygaszacze, 

oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją zarządzania systemem informatycznym, 

procedury naruszeniowe 

12) Jednostki oświatowe pod względem księgowym i administracyjnym w całości 

obsługiwane są przez pracownika komórki finansowo-księgowej jednostki 

prowadzącej 

13) Marcin Wojciechowski, iodo@lipsko.eu, 48 378414, dodatkowe zadania : stanowisko 

- informatyk, szkolenia:  Kurs e-learningowy w wymiarze 50 godzin zorganizowany 

przez Studium Prawa Europejskiego pn.: „Inspektor ochrony danych”, certyfikat 

lkompetencyjny administratora bezpieczeństwa danych, certyfikat ukończenia 

szkolenia „Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych dla Urzędu 

Miatsa i Gminy Lipsko”, certyfikat szkolenie z zakresu „Obowiązków urzędu w oparciu 

o rozporządzenie o ochronir danych osobowych”, wszyscy pracownicy odbyli 

szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych dla 

urzędu Miasta i Gminy Lipsko”, w zakresie: Bezpieczeństwo informacji w oparciu o 

umowę, dane osobowe, wybrane przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, 

podział ról i obowiązków, zasady bezpieczeństwa informacji, ataki socjotechniczne, 

postępowanie z naruszeniami bezpieczeństwa informacji, skutki naruszeń i 

konsekwencje prawne. Rejestr czynności przetwarzania danych dostępny na stronie 

www.lipsko.eu :l, Analiza ryzyka i dokumentacja z nią związana jest dokumentem 

wewnętrznym urzędu nie podlegającym udostępnieniu w szczególności raporty. , 

Obowiązek informacyjny realizowany jest poprzez zastosowanie klauzul 

informacyjnych w formie papierowej i elektronicznej poprzez publikacje ich na stronie 

internetowej podmiotu,np.:  tożsamość administratora danych, dane kontaktowe IOD, 

zgody. Obowiązujące klauzule dostępne są na stronie podmiotowej www.lipsko.eu w 

zakładce Urząd w menu RODO. Są wykonywane audyty z zakresu RODO: Raport z 

audytu dotyczącego oceny spełnienia obowiązków wynikających z Ogólnego 
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rozporządzenia (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO), 

Inwentaryzacja sprzętu, audyt zainstalowanego oprogramowania, plików audio i 

wideo, raport aktywności użytkowników, raport z audytu przeprowadzone w dniach od 

09.09.2020 do 27.10.2020 przez Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego 





 
14) Art.39, pkt 6  RODO:  Inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i 

obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i 

obowiązki nie powodowały konfliktu interesów. 

15) Tak. Protokół kontroli wewnętrznej:  „Przetwarzanie danych osobowych, 

bezpieczeństwo informatyczne i ochrona informacji przetwarzanych w systemie, 

sieciach teleinformatycznych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko” 

16) Tak. Administrator wypełnienia w stosunku do takich osób obowiązek zgodnie z art. 
13 lub 14 RODO, o ile nie zachodzi jedna z przesłanek zwalniających go z tego 
obowiązku. 

17) Obowiązek informacyjny względem osób które dane dotyczą realizowany jest w 

sposób zastosowania zasad, np.: zasada przejrzystości w świetle RODO i innych 

przepisów o ochronie danych osobowych a obowiązki administratorów danych, 

powiadamianie osób o naruszeniu ochrony danych osobowych (nie było przypadku), 

przy monitoringu wizyjnym, łatwość dostępności  informacji. 
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18) Tak. Zarządzenie Nr 279/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 22 maja 

2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie 

Miasta i Gminy Lipsko 

 

Inspektor ochrony Danych 

Marcin Wojciechowski, iodo@lipsko.eu, tel.: 48 3780140 
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