
I. Pytania ultiwersnltrc (ur-l;rrtrviilrlir.ią \y§zystl(ie prlłlnrioty)

1. Ile kosztował. zakup tabletów, z ktorych korzystają pracownicy, proszę również o
podanie ilości sztuk (2016-2022)?

Szkoła w latach 2016-2022 nie dokonywałazakupu tabletów

2. Czy planuje podmiot zakup tabletów?

Nie

3. Jężeli tak to jak koszt podrniot nloże przeznaczyc na tetl cel?

Nie dotyczy

4. Kto odpowiada za koszenie trawy na terenaclr podrniotu?

Konserwat orzy zatrudnieni w szkole

5, Kto odpowiadaza sprzątarrie?

Panie sprzątające zatrudniotrę w szkole

6. Czy planuje podr-rriot wynająć podrrriot zewnętrzny celem sprzątania i koszenia trawy?

Nie

]. Podarrie bezpośredrriego adresu rnail do osoby lub konrórki nrerytorycznej, która w
Patistwa Urzędzie jest odpowiedzialrra za rozwoj kornpetencji pracownikow , jeśli
takiego adresu nie nra to proszę o podarrie adręsu mail na który mozna kierowaó
korespondencje w zakresie pytań o na przykład procesy rekrutacyjne,

sekretariat@sp4. graj ewo. oom

8. Kiedy rniał miejsce i ile kosztował retrront pomieszczeń?

Ręmont został przeprowaclzony w ubiegłe wakacje. Wylemontowano 1 salę lekcyjną. Koszt
- 800 zł.

9. W jaki sposób clrroniony jest budyrrek ?

Budyrrek clrroni agencja ochrony.

l0. Czy rozważano wynajęcie agencji oclrrony?

Budyrrek jest jtrz chroniony przęz agencję oclrrony,

11. Czy i kiedy obiekt podlegał całodobowej ochronie, np, ptzez portiela? Jeśli tak, to
dlaczego z niej zrezygnowano?



Nie

12. Jaki koszt jesteście Państwo w stanie ponieśc aby wynaj ąc zewnętrzną ochronę
( kontrahellt wrrioskodawcy)?

Nie dotyczy

13. Jaką ilością drtrkarek i niszczarek, dysponrrje podmiot - na dzień złożenia
Przedrniotowego wniosku? - Wrioskodawca prosi o szacunkowe określenie łącznej
ilości sztuk clrukarek t niszczarck będącyclr w trżytkowarriu jedrrostki?

14 drtrkarek i 8 niszczarek

14. Wrrioskodawca wnosi o podarrie - co najmniei dwóch najczęściej występujących -
nazw producentów ww. oszacowanych drukarek i niszczarek?

Canon i Opus.

15. Wnosirny o podanie nazw dostawców, r-r któryclr podmiot dokonywała zakupy
rzeczonego sprzętu (ntszczarki i drrrkarki) w ciągu ostatriich dwóclr lat.

Bialcarr Białystok, Pawconr

II. Zamówienia publiczno ( otl1lowiadają wszystkie potlmioty)

1, CzY Podmiot ma licencję na obsługę ę-zanrówień publicznych zgodną z projektem ,,e-
zarnówienia)?

Tak

2. JeŚli rrie to czy w budzecie na roku ż022 i 2023 planujecie środki na ten cel?

Nie dotyczy

3. Czy w jeclrrostce ftrrrkcjonuje system F,ODIEZD

Tak

4. Czyjego autorstwa jest BIP?

Szkoła Podstawowanr 4 inr. I{enryka Sierrkiewiczaw Grajewie

5. Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektror'iczrrych korzystacie?

Szafir



lI.,| i il

1. Kto pełni w podnriocie frrnkcję Inspektora ochrony danyclr ( IODX
Infornracje na temat inspektora darryclr osobowyclr , znajdqąsię na stronie irrterrretowej

szkoły, w zakładce RODO - https:i/sp4.grajewo.comlobowiazek-inforrrracyjny
2. Czy IOD jest pracownikierrr czy podrrriotem zewnętrznym?
InsPektor Danyclr Osobowych jako podrniot zewnętrzny zgodnie z zawartą umową,

ŚwiadczY usługi wyłączrrie z zaktesu oclrrony i bezpieczeństwa danyclr osobowych.
3. Wnosimy o szczegołowe wykazanie praktycznego przygotowania IOD do

Pełnionej funkc.ji, jego wiedzy prawtliczej oraz praktycznej na temat ochrony
danych ( art.37 trst. 5 RODO).

InsPektor Danych Osobowych ma niezbędną wiedzę i odpowieclnie kwalifikacje do pełnierria
tej funkcji - Świadczą o tyrn przedłożone dla Adrrritristratora Danych dyplomy, ceriyfikaty i
przebyte kursy szkoleniowe:

- ukończone studia podyplornowe z zakresu bezpieczetistwa i ochrorry danych osobowych w
sektorze publicznynr -20l 8r

- certYfikat konrpeterrcji IOD - ekspert dokumentowania systenru oclrrony darrych osobowyclr
- 201 8r

- certYfikat kompeterrcji IOD - ekspert stosowania przepisów RODO i zarządzania systemem
oclrrony darryclr osobowyclr 201 8r

- certYfikat konrpetencji IOD & Specjalisty ds, Ochrorry Darryclr Osobowy cll2020 r.

- ukończotle szkolenie: audytor wewnętrzny systemu zarządzaniabezpieczeństwenr informacji
wg EN ISO/IEC 27001:2017

4, Zgodnie z art. 71 ustawy z cInia 10 rnaja 2018 r. o ochronie darrych osobowych
(Dz. lJ. Poz. 1000) rralezy udostępnić rra stronie internetowej darre inspektora
oclrronY dar.ych (imię rrazwisko, adres enrail oraz teleforr) to proszę o podanie
nriejscaPublikacji na stronie internetowej . Po analiztę stron www. tylko sądy w
Kaliszu oraz Wieltrniu naja poprawne klauzule. Pozostałe mają niepełne klauzule
lub brak, Większość podrr-riotów trie na poprawnych klauzul i regularrrinów dt.
monitoringu z wyjątkiern wyżej wskazanych. Będziemy zmuszeni zgłosić
naruszenia do Ministerstwa.
Inforrnacje na tenat irrspektora danycli osobowyclr, znajdtrją się na stronie
internetowej szkoły, w zakładce RODO - https://sp4.grajewo.com/obowiazek-
irrformacyjny

5. czy zostały opracowane obowiązki infbrrr-racyjne w przypaclkach zbierarria
darlych osobowyclr i umieszczolre przynajmrriej rra stronie www?
Tak



6. Czy została zgodnie z art, ż4 ust. 2 oraz motywem 78 RODO opracowang
dokunrentacja z zaktesu oclrrotry darryclr? JężeIt tak to proszę o podanie miejsca
publikacji na stronię itrternetowej i przesłanie dokumerrtacji wnioskodawcy.

Tak, została opracowana i wdrozotra Polityka Oclirony Danyclr Osobowych wraz z
proceduranri.

Odnosząc się do udostęprrienia dokumelltacji, irrformuję iz dokumerrty te mają charakter
wewtlętrzny - organizacyjny i porządkowy i nie mogą być rrdostępnione w trybie ustawy o
dostęPie do infornracji publiczrrej. Stanowią one dokutrrentację wewnętrzną wspomaga.lącą
pracę adrninistratora i inspektora ochrony danyclr w zakresie wdrażantaodpowiedr-ricli środków
teclrnicznych i orgarrizacyjnyclr, tak aby przetwarzalrie odbywało się zgodnie z przepisami
tozPol'ządzęnia otaz gwarantowało realizację zasady rozliczalności przed organem nadzoru. Z
r"rwagi na fakt, że powyższe rejestry zawierają ogólny opis teclrnicznych i organizacyjnych
Środków bezpieczeństwa, nie podlegają ujawrriarrilr i powszechnemu dostępowi. żąd,ane
rejestry nie zawierają inforrnacji o sprawach ptrblicznyclr, 1ecz informację o sposobie
gromadzenia danyclr osobowych. Są więc rrośrrikiem infbrmacji o clrarakterze wewnętrznym,
Porządkowym, ewidencyjrryrn, który rrra służyć zapewnieniu nr.in. porządku ibezpieczeństwa.
Takie rejestry nie odnoszą się natorniast clo prrblicznej sfery działania organu i jako takie nie
zawterają inforrrracji publicznej (patrz Wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 r. Sygn.
Akt, Il SAB/Łd l81/18).

7. Czy opracowano dokument alralizaryzyka? Jężelitak to proszę o podanie miejsca
Publikacji na stronie internetowej i przesłanie doktrmentacji wrrioskodawcy.

Tak została przeprowadz,ona anallzaryz,yka i jest na bieżąco akttralizowana.
Odnosząc się do udostępnienia dokurrrerrtacji - patTz ptrnkt 6
8. W jaki sposób zostały przeszkolone osoby w zakresie przepisów ochrony

danych?
IOD w ranrach umowy przeprowadza szkolerrie podstawowe, ogólne pocl kątern RODO

dla wszystkich pracowników oraz bardziej szczegołowe dla konkretnyclr,
kltrczowych działowl stanowisk w Szkole ( kadry, księgowość itp.), IoD
PrzeProwadza rownież szkolerrie dla każdego nowego przyjętego pracownika.
Osoby przeszkololle potwierdzają swoj udział poprzez złożęnie podpisu na liście
szkolerriowej.

9. Zgodnie z Krajowynri Ramarni Interoperacyjrrości pracodawca szkoli w zakresie
bezpieczeństwa informacji. Wrrosimy i wskazanie daty szkoleń w roku 2020,2021,
2022. Kiedy odbędzie się szkolenie z,bezpieczeństwa irrfornracji i RODO w roku
20ŻŻ i 20ż3 aby wrrioskodawcy mógł wziąc w nim udziŃ i dokorraó oceny
skuteczności?

IOD w ramach umowy przeprowadza szkoletrie podstawowe, ogólne pocl kątern RODO dla
wszystkiclr pracowników oraz bardziej szczegółowe dla kolrkrettrych, kluczowych działowl
stanowisk w Szko|e ( kadry, księgowość itp.). IOD przeprowadza rownleż szkolenie dla
kazdego nowego przy.jętego pracownika, Osoby przeszkolorre potwierdzają swoj udział
PoPrZeZzłożenie podpisu na liście szkoleniowej. Pierwsze Szkolerrie rniało mieisce w czerwcu
2018 roktr, od tego czasu szkolenitr podlegały osoby nowoprzyjęte do pracy w Szkole w
termitrie uzgodniorrym z Adrninistratorem.



na rok 2022 nię zaPlanowano szkolenia - zaplanowano audyt w IIIcirn kwartale żO2żr - rezultat
atrdYtu będzie skutkował koniecznością przeprowaclzenia dodatkowego szkolen ia w 2022 roku
bądŻnie - w za|eżnoŚci od wyniku. Analogicznie sytr,racja będzie miłamiejsce w roku 2023.

10. CzY zostałY sPełniorre wyrrrogi dotyczące morritorirlgtr wizyjneg o tzn, obowiązki
inforrrracyj ne, oznaQzęnia obiektó w, ztniany w regulańinie pia.yi
Tak, zostałv spełniorre wynrogi, zarówno w kwestii obowiązliu inforrnacyjnego,
oznaczęniaobiektu oraz dokunrerrtacji - po konsultac.|aclr zorganemprowadzącym,
radą Pedagogiczlrą oraz salTlorrąclein uczniowskim został ut*o.rÓ,ry regulamin
monitoringu, który zawieta uzgodnione odpowiednie środki techniczne i
organizacYjne W celu ochrorry przeclrowywanyclr tragrań obrazu oraz danych
osobowYch uczniów, pracowrrików i innych osób, któryclr w wyniku tych nagrań
mozna ziderrtYfikowac, a uzyskatryclr w wyrriku nronitoringu, o ktorych mowa w
art. 108 a ustawy z dnia 14 grudrria 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z2O2O poz.
940 zpożn, zm.),

[\'. l',,'' , ] ]l 1,1l l l ]] l ,l, l]!:, ,,llil; l,, li

1, CzY Placowki oświatowe dokorrały konsrrltacji z organem prowaclzącym w zakresie
wProwadzenia motritoringu ( wypełnia tylko placówka oświaiowa i organ prowadzący)
Infonnuję, że Po konsultacjach z organen prowadzącym, radą peóagogiczną oraz
samorządem ucztliowskin' został utworzony regulamin monitoringu, ktÓ.y zawtera
uzgodnione odPowiednie środki teclrniczne i organizacyjlre i, 

-celu- 
ochrorry

PrzechowYwanYclr nagrań obrazu oraz clanyclr osobowyclr uczrriów, pracowników i
irrnYch osób, których w wyniku tych nagrań lllozna zidóntyfikować, auzyskanych w
wYrriklr monitoringr-r, o któryclr nrowa w art. l08 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
prawo oświatowe (Dz.tJ . z 2020 poz. 940 z pożn. zm.).2, CzY zostałY zawarte Llmowy powierzelri amiędzy CUW a placówkarni oświatowymi?
Nie

3, CzY skarbnik gminy rniał dostęp i na jakiej podstawie do operacji finansowyclr
dokonywanych na kontach tych placówek?

Nie
4, CzY Placówki oŚwiatowe zawarły piserrrrrej umowy powierzeni aprzetwarzania danyclr

osobowYch z Przedsiębiorcą, który udostępnia irn system infonnatyczny do
prowadzenia e-dzi enników?

Nie

Plan szkolenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie z zakresu znajomości
zasad ochrony danych osobowych

zakres szkolenia:

o Definicje dot. Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 201,6 r.

o Definicje dot. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 Maja 2O18r.

o Legalność przetwarzania danych osobowych

o Obowiązekinformacyjny



. zasady ujawniania oraz powierzania danych osobowych

o prowadzenie rejestru czynności przetwarzania

e przepisy ka rne

. Przeg|ąd zbiorów danych osobowych oraz programów słuzących do ich przetwarzania

o przeg|ąd treści polityki ochrony Danych osobowych

. zabezpieczenia fizyczne obszarów przetwarzania

. Zasady bezpiecznego uzytkowania sprzętu lT

o Zasady bezpiecznego korzystania z oprogramowania

o zasadv bezpiecznego korzystania z internetu

o Zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej

e Nadawanie upowaznień do przetwarzania danych osobowych

o instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia incydentu

o postQpowaniedyscyplinarne



Lista uczestników szkolenia z zakresu ochrony Danych osobowych

Prowadzący: Marcin Wieczorek (MW Consulting Marcin Wieczorek Ochrona Danych osobowych)

Miejsce idata szkolenia:Szkoła Podstawowa nr4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie,1,2.06.2OI8r.

L. P. lmię uczestnika Nazwisko uczestnika Podpis



Numery ogłoszeń i identyfikatory postępowań zamówięń publicznych o wartości
powyżej 130 tys. złoĘch z2021r.i2022r

Zamówienia publiczne: grudzień 2021r.

Numer ogłoszenia 2021 |BZP 0031 4549 l 01

Identyfikator postępowania: ocds-1486l 0-35ę66a02-580b-1 1ec-8c2d-66c2f123Oę9c

Zamówienia publiczne: styczeń 2022r.

Numer o głoszenia : 2022 |BZP 000220 5 1 l 0 1

ocds- 1 486 1 0-b353a4ca-778d-| 1 ec-beb3-a2bfa38226ab

Proszę o sprecyzowanie pytarria dotyczącego skanu zakresu unrów prowadzonych przez
nasząplacówkę,



ZAPYTANIE

PREAMBUŁA WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

Wnioskodawca jest Świaclotny, że llie zawszę adlnirlistlat or zllaprzepisy RoDo, jeclnak to rranim spoczywa obowiązek wyboru INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ZGODNiE ZKWALIFIKAC.lAMI.

Al1 37 ust. 5 RODO insPektor oclrrony clanyclr jcst wyzna czany na poclstawic kwalifikacji
zawodowYch, a W szczególnoŚci wiedzy facholvej na temat prawa i praktyk w dziedzinie
ochronY danYch oraz unriejętnoŚci wypełnierria zadań,o któryclr llowa w ar1. 39 RoDo.

Według UODO Karanri adnrinistracyjrryni obwarowane są zatenr zarówtro poszczególne
obowiązki adrninistratorów danyclr dotyczącc takżc wynli;tt,,1,.ąąji1]{,)! ). To na administratorze
SPocZYWa cięŻar wYznaczenia IOD zgoclnie z kwalifikacjami i wiedzą prawniczą:
ElluĄt4lp.$]y.I]ilp ii 2. ]_!; l 6]]

Jednakze wafio zrealizowaĆ rekoncsans - w tym obszarze i dokonać stosownej analizy -
wYkazując troskę obezpieczetistwo danych oraŹwydatl<owanie środków puuli.)"Y.r1 na IoDzgodnie z kwalifikacjarrri. Tyllczasenr często na IOD są wybierarri osoby nie ,nalącekwalifikacji, wiedzY Prawniczej. Co gorsza często takie funkcje piuńą osoby zwykształceni em infonnatycznym.

Media i UODO donoszą o sy'tuacjacli typu - vide - lLtl1l;l'llvq,lv.!r111,iLit!1,|lj.; (Materiał TVpinlb z 2019 r.)

PowYŻsze infornracje utwierclzają Ilas w tytrl, że sanacjai wyclatkowanie pieniędzy porlatnikóww tYm obszarze wYdaje się niezbędne, ale wyłĘcznie na osoby l.,rolą"e oipowiednie
kwalifikacje zgodnie z rzeczonym art.3'7 Lrst. 5 RODO.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dzięki działaniom 
_ 
sl'er Rządowych (w ska|i makro) w ostatnim czasie sytuacjaulega poprawie, jednakŻe bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skali mikro) również wGminach

- Proces ten będzie w dalszYm ciągu przebiegał zbyt wolno -często są to osoby przyparlkowe
lub infornratycy, zewnętrzni IOD nie rrlający wiedŹy prawr liczej.

W związku z powyższyln:

I Wniosek:



§1.1) Na mocy at1. 6l Konstytucji RP, rv trybie intcr alia: art. 6 ust. l pkt 3 lit. 1, art. 6 ust. 1

pkt 5 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do infornracji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z
20l 8.07. 1 0) - wnosimy o uclzielnie irlforrr.acji publicznej w przedlniocie :

Po ana|izie jednostek :

o JeŚli odpowiedz jest twierdząca wnosinry o wykazanie kwalifikacji iOD w zakresie
wicdzy prawniczej?

Inspektor Darrych Osobowych nra rliezbędllą wiedzę i odpowiedIlie kwalifikacje ilo pełrrienia
tej firnkcji - Świadczą o tynr przedłozone dla Administratora Danych dyplomy, certyfikaty i
przebytc l<ursy szko l clr i owc:

- ukoticzone sttrdia podyplornowe z zakresvtbezpieczetistwa i oclrrorry darlyclr osobowych w
sektorze publiczrrym -20 1 8r

- certYfikat korripetencji IOD - ekspert dokunrentowania systenru oclrrony danyclr osobowyclr
- 20l8r

- certYfikat kompetencji IOD - el<spert stosowania przepisów RODO i zarządzania systemem
ochrony danych osobowych 20l Br

- ccrlyfikat kompetencji IOD & Specjalisty ds. Oclirony Danych Osobowych 20ż0 r.

- ukoliczone szkolenie: audytor wewnętrzIly systetnu zarządzania bezpieczeństwem
infblmac.ji wg EN ISO/IEC 2700I:2011

o Kto weryfikował kwalifikację IOD przed podpistrniem umowy?

Adrninistrator Dalrych - Dyrektor Szkoły

' PtzYPonrinamy, że funkcją IOD dotyczy osoby fizycznej i konkrętlra osoba musi się
legitymować odpowiedninri kwalifikac.iarli ( wicdza praktyczna i prawnicza).

Tak, osoba fizyczna pełniąca funkcję lOD posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje

3. Danc osobowe będą przetwarzanę w celu rcalizacji obowiązkow prawnyclr ciążących na
Administratorze,

o \iy' jal<i sposób odbywają się systerrratyczne szkolerria pracowllil<ów prowadz one przęz
lOD. Proszę wskazać, kiedy n-riały one nriejsce oraz zakres szkolenia - pornrjają. ogólny
instruktaż i zapoznanic się z przcpisami dot. ochrony clarryclr.

Tak, IOD w rat-llaclr unlowy przeprowadza szkolenie wstęplre, ogólne pod kąterrr RODO d|a
wszYstkich pracownikÓw oraz bardziej szczegółowe clla konkrctnyclr, kluczowych działówl
stanowisk w Szkole ( kadry, księgowość itp.). IOD przeprowadzarównlęż szkolenię dla



kazdego nowego przyjętego pracownil<a. Osoby przeszl<olone potwierdzają swój tldział
poptzez złożente podpisu na liście szkoleniowej . Pierwsze Szkolenie miało nriej sce w
częl,wcu 20l B roku, od tego czasu szkolcniu podlegały osoby nowoprzyjętc do pracy w
SzkoIe.

W załączniku zalnjeszczam tcnratykę/zagadnicnia z przcptowadzonych szkoleń,

. c.zy nabicżąco ptzekazywaric są [oD do akceptacji pod rł,zględem prawidłowości w
zakresie ochrony danych osobowyclr projekty dokumentów tj. projekty ttmów, inforrnacji
udostępnianyclr w Biuletynie Infonnacji Publicznych, projekty przepisów wewnętrznycl-1
zw iązany ch z udo stępni ani cl-t,t b ądż p o zy ski w ani e n danyclr o s obo wyclr.

lOD jestem na bieżąco informowany o wszelkich zagadnieniach, podpisywanych umowach,
dokumentach itp mających wpływ na ochronę danych osobowych

§ 1.2) Dodatkowo, w kontekście pytania - w trybic wyżej powołanych przepisów - wnosiny o
:

- wyszczegÓlnienię szkoleir jakie iod przeprowadził w podnriocie ( data, plan, czas tLwania,
podpisy)

Przeprowadzonę zostało szkolęnie ogólne dla wszystkiclr pracowllików drria l 2 czerwca ż018
roku - od tego czasu szkoleniu poddani zostali rrowoprzyjęci pracownicy Szkoły, którzy
dokumentowalijego odbycie składając kolejrro podpisy na liście szkoleniowej. W załącznikLr
został trdostęprriolly plan szkolerlia wraz zę wzol,elll listy szkolelliowej.

W kwestii udostepnicnia listy szkoleniowcj wraz z podpisarni pracowników :

Inl'onnuje, iż dokurnerity te rnają charakter wewtlętrztly - orgarlizacyjny i porządkowy i llie
mogą być udostępnione lv trybie ustawy o dostępie do infornracji publiczrrej.

-czy posiadacie dyplonry z wykształcenia prawniczego IOD'/

Tak, lnspektor Danych Osobowych posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do pełnienia
tej funkcji - Świadczą o tym przedłożone dla Administratora Danych dyplomy, certyfikaty i przebyte
kursy szkoleniowe z zakresu ochrony danych osobowych i audytów wewnętrznych.

Stan na dzień zŁożenia niniejszego wniosku - dotyczący 2019 -ż022r.

Nadrrrienialny, iż powyzsze pytania o inforrrrację pLrbliczną - wydają się szczególnie istotne z
punktu widzenia interesu publicznego pro plrblico botro - liawiązrr.jąc do art. 3 ust. 1 pkt. 1

Ustawy z dnia 6 września o dostępic clo infbrmacji publicznc1 (Dz.IJ.żOlB.1330 t.|. z



2018.07.10) - gdyż tetl obszar RODO i kwalilikacji IOD a zwłaszcza doświadczenia i
wiedzy prawniczej wydaje się (ak wynika zuprzednio uzyskanyclr ptzeznas odpowiedzi) -
szczegÓlnie wynragaĆ - wdrozenia procedur aby takie ,,przypadkowe" osoby nic pełniły takich
Funkcji. Według UODO działanie polegające na wysyłanirr zdalnie raportów i dostęp clo
folderów j edllal<owych dl a rvszystkich podrni otow j est ni eprawidłowe.

II - Petycja Odrębna

- proccdowana w trybie Ustawy o petycjaclr (Dz.U.201lJ.B70 tj. z dnia2O18.05.10)

§lP) Wnosiny - w trybie Ustawy o petycjaclr (Dz,U.2018.870
oprrblikowanie w Podmiotowej Stronic Biuletynu Infbrmac.ji
odpowiedzi na nasze pytania.

Wnosirr-ry o wskazanie wiedzy prawniczej IOD. Wnosimy
kwalifikacjarni o których nrowa w aft.37 ust.5 RODO .

t.j. z dnia 20l8.05.10) - o
Publicznej - wniosku oraz

o zmianę lOD na osobę z

§2P) AbY zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie
treŚci Petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go
obsługującego (Adresata) - na podstawie art.8 ust. 1ww. Ustawy o petycjach.Chceńy
działać w pełni jawnie i transparentnie.

KaŻ,dY Podrrriot rnający styczność z Urzęclcm - lna prawo i obowiązek - usprawniać struktury
admirristracji samorządowej l MY TO CZYNIMY.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna .jako synonim nazwy "Podmiot
Wnoszący Petycję" - w rozumicniu art.4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.IJ.2014.1195 z dnia
2014.09.05)

Pozwalanry sobie również przypotnniec, że ipso iure aft. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do
infornracji publiczrrej " (,..) Od osoby wykonującej prawo r1o inforrnacji publiczrrej nie wolno
żądać wykazania intercsu prawncgo lub faktyczncgo.



Celem naszYch wniosków jest - sensu largo - usprar,vnienic, naprawa - na miarę istniejących
rrrozliwoŚci - funkcionowania struktur Aclministracji Publicznej - głównie w
Gmillac|/Miastach - gclzie jak wynika z rlaszych wniosków - stan 

"faktycłny 
wymaga

w szczęcia pro cedur sana cyj nyc h.

TreŚĆ Paristwa tnaila wraz z naszymi odpowiedziami zostanie umieszczona w BIp jednostki po
powrocie osoby odpowiedzialrtej za ten zakres oborviązków z urlopu.



Numery ogłoszeń i identyfikatory postępowań zamówień publicznych o wartości
powyżej 130 tys. złotych z2021r.i2022r

Zamówienia publiczne: grudzień 202l r.

Numer ogłoszenia 202l |BZP 003 14549 l 0 l

Identyfikator postępowania: ocds- 1 486 1 0-35e66a02-580b- 1 ] ec-8c2d- 66c2f1230e9c

Zamówienia publiczne: styczeń 2022r.

Numer ogłoszenia : ż022|BZP 0002ż05 1 l01

o c d s - l 4 8 6 1 0 -b3 5 3 a4 c a-7 7 8 d- 1 1 e c -b eb 3 - a Zbf a3 822 6 ab

Proszę o SPrecYzowanie pytania dotyczącego skanu zakresu umów prowadzonych przez
nasząplacówkę .



Marcin Wieczorek Ochrona Danych Osobowych
NlP:7],9 154 63 79 REGON;200297904

e_mail: biuro@mwconsul§ng.nazwa.pl tel. +€ 530 281 639

UMOWA nr Gl7l2aZ2
o świadczeniu usług ochrony danych osobowych

zawarta w dniu 31.12, ż02I r., w Grajewie pomiędzy:
Nabyuaą: Miastem Grajewą 19-200 Grajewą ul. Strażacka 6a, NlP:7191s32o12,

Odbiorca:Szkoła Podstawowa nr4 im. H. Sienkiewicza, ul. Kons§ltucji 3 Maja 23,tg-zooGr{ewo
reprezentowanym prłez: Dyrektora - Karola Choynowskiego

zwanym w dalszej częŚci umowy 
"Zamawiającym" 

lub,Administratorem Danych"
a

MW CONSULT|NG Marcin Wieczorek Ochrona Danych Osobowych
NlP: 719-154-63-79, REGON: 200297904 reprezentowaną przez: Marcin Wieczorek,

zwaną/nym w dalszej części umowy.,Wykonawcą"
przy czym zarówno Zamawiający, jak iWykonawcą, zwani są dalej,Stronami".

§1
l. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego

usługi w zakresie ochrony danych osobowych, w tym pełnienia obowiązków lnspektora
Ochrony Danych Osobowych (zwanego w dalszej części lOD) zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO", na którą to usługę składa się
ogót czynności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do;
a) Pełnienie funkcji lnspektora Ochrony Danych:

. Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych dla osób, których dane dotycząorazorganu

nadzorczego

r obsługa skarg, pytań iwniosków interesantów

o lnformowanie administratora oraz pracownikóW którzy przetwarzają dane osobowe, o

obowiązkach spoczywających na nich na rnocy RODO oraz innych przepisów pnii lub państw

członkowskich o ochronie danych idoradzanie im w tej sprawie,

o monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o

ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych

b) Przygotowanie i aktualizacja dokumentacjizgodnie z RODO (formularze, regulaminy, wnioski,

strony internetowe itp.)

c) Opracowanie lub aktualizacja PoliĘki Bezpieczeństwa * Polityki Ochrony Danych Osobowych

d} Przeprowadzenie szkolenia podstawowego (nowi pracownicy)* 1termin do ustalenia

e) Przeprowadzenie Audytu wewnętrznego na pod koniec roku

f) Przyggtowanie Analizy Ryzyka /Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania

8) Doradztwo prawne i organizacyjne

h) Reprezentowanie insĘtucji podczas kontroli zewnętrznych

"L-,u/



Marcin Wieczorek Ochrona Danyń Osobowych
NlP:719 154 63 79 RE6ONI200297904

e-mail; biuro@mwconsulting,nazwa,pl tel, +€ 530 281 639

1' Dane osobY Pełniącej.funkcję lOD z 
'*,':;; Wykonawcy wskazane są w załączniku nr 1 doumowy' lOD moŻe bYĆ osobą, która spełnia jednocześnie następu;ące-*a.unt i,- ma petną zdolność do czynności prawnych oraz korzysJ. p"łni praw publicznych,- posiada odpowiednią wiedzę ikwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych,- nie była karana za umyślne przestępstwo.

oŚwiadczenie o sPełnianiu ww. warunków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy,2' WYkonawca / lo}jest zobowiązany do biezącegoinformowania na piśmie (lub poprzezustalonY adres email) Adrinirtrator.' "oanycn o wszellich stwierdzonych

;::ffi*'o'woŚciach 
w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami

3' WYkonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową

ffi:ar,lj!',jilfru:'n'Ykami 
Przyjętymi w dziedzinie doradztwa w zakresie stanowiącym

4' wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nieprawidłowości z zakresu ochronydanych osobowych - przedmiotu urnowy, wynikające z zaniedbania lub nie wykonywania

ffi ffilJlT 
Zamawiającego zalecen wyaanyc'rl ( ustnie/ n. pisri"i lub poprzez email)

§3

1' 
Y:Hffii:##fflustalonej kwoty zobowiązuje się do wizyĘ { 1 wizyta= max 8 godzin)

' gdy zajdzie zgłoszona ,,Pilna" potrzeba przez Zamawiającego l przy czym ,,piln a,, oznaczamoŻliwoŚĆ Powaznego / umiarkowanego n.iurl"niu ochrony danych osobowych uZamawiającego - skutkującego koniecznośiią zgłoszenia do UoDo.' 
r*?::fi"f;':r:nTania 

audYtu wewnętrzneeo ( 1 do 2 wizyt) - z wyjątkiem, *dy ustalony

szkolenie pracowników ( 1 wizyta)
podczas kontroli UODO u Zamawiającego {do 3 wizyt)
KaŻda kolejna/ inna wizYta na iiaanie Zamawiającego w jego siedzibie, wiąze się zdodatkową kwotą, płatną przez zańawiającego n. ir".iwybnawcy tytułem poniesionychkosztów PodrÓŹY i amoĘzacji samochodu i sprzętu. Śicreg.iłowe wvliczenia stłaoa;ące się
ff.:i',"fi,:WotY 

zostaną Przedstawione Zamawiajic.ru-prr"a wizytą wytonawcy, celem jej
Administrator danYch zaPewni środki i organizacyjną odrębność lnspektora ochrony Danychniezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań.ZamawiającY Poinformuje swoich pracownikó* o korpetencjach osoby petniącej funkcją
zamawiający ma prawo kontrolować realizację obowiązków loD w każdym czasie. loD
ffiffff,Ł".|?:il"#i.f""'kowi jednostti"organirałinei lub osobie nziczneibędącej
W trakcie wYkonYwania obowiązków loD,,.Zallwiający zapewni osobie wyznaczonej przezWYkonawcę do Pełnienia funkcji loD mozliwose ooiępu io *rr.tticn ousiarow fizycznychPrzetwarzania danYch osobowYch i systemów infoimatycznych przetwarzających dane

o

a

)

4.

5.
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Marcin Wieczorek Ochrona Danych Osobowych
NlP:719 154 63 79 RE6ON;20029790a

e-mail: biuro@mwconsulting,nazwa.pl tel. +48 53o 281 639

§ł

1, WYkonawca otrzYma z tytułu wykonania prac wynagrodzenie w wy§okości:o 320 zł brutto miesięcznie za czynności określone w §1 ust.1 i ust.Z2, WYnagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, niniejszego paragrafu, będzie płatne w terminie ].4dni od dnia otrzYmania Przez Zamawiają."go pońidłowo wystawione; faktury , przelewem
na rachunek bankowy wskazany w fakturze,

3, Faktury wYstawione będą na Nabywcę, tj,: Miasto Grajewo, 19-ż00 Grajewą ul. Strażacka 6a,NlP:7191532012,
odbiorca: Szloła Podstawowa nr4 im. H. Sienklewicza, ul. KonsĘtucji3 Maja 23, 19_200 Grajewo

1.

2.

§5
Umowa została zawarta na czas od dnia o1.0l,2a22r, do dnia 33,,t2.2022r.
W PrzYPadku, gdY WYkonawca zaprzestal wykonywania Umowy lub wykonuje ją w sposóbnienaleŻYtY i Po wYznaczeniu mu dodatkowego 14-dniowego terminu nie rozpocząłwYkonYwania UmowY lub nie naprawił skutków dotychczaiowego nienależytego jej
wykonywania, zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
WYkonawca uPrawnionY jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy
zamawiający opóźnia się z zapłatą calości lub części wynagrodzenia.
Umowa moŻe zostaĆ rozwiązana w każdej chwili za zgodą obu stron w formie pisemnej zeskutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

)J.

4,

1.

2,

§6
Umowa oraz wszelkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem mają charakter
PoufnY, a stronY zobowiązują się do nieujawniania jej treści, jak również wszelkich informacjłzwiązanYch z wYkonYwaniem umowy, chyba ze diuga strona wyrazi pisemną zgodę naujawnienie takich informacji.

Zobowiązanie do zachowania poufnoŚci wiąże w okresie trwania umowy, jak również po jej
zakończeniu, rozwiązaniu lub tez odstąpieniu od niej,

§7
1, W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisyprawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2, Wszelkie sPory wYnikające z niniejszej umowy rozstrzygatbędzie właściwy sąd powszechny,
3, Wszelkie zmianY niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4, Umowę sPorządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazdej zestron.

Zalączniki
o Za1

t\
nr4

nr 1- Dane osoby pełniącej funkcję lnspektora Ochrony Danych

,-trW
r Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zamawiający:
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Marcin Wieczorek Ochrona Danych Osobowych
NlP:719 154 63 79 REGON:200297904

e-mail: biuro@mwconsulting.nazwa.pl tel. +€ 530 281 639

Załącznik nr 1 do umowy nr GlLl2022

Zadania świadczenia u§tug z zakresu ochrony danych / lnspektora Ochrony Danych w:

Szkole Podstawowej nr4 im. H. Sienkiewicza, ul. Konstytucji3 Maja 23, 19-200 Grajewo

'pełni na mocy niniejszej umowy Pan: Marcin Wieczorek , legitymujący się dowodem osobistym nr,:

AUp613290 PESEL: 87062811074 adres do korespondencji: biuro@mwconsultingPnazwa.pl
Niniejsze powotanie wchodzi w życie z dniem jego podpisania. *\r33:Lw:},"

oarrcm;ffi6l;pffi:
/

an...4.?.,.,?ćłł...u ł'c ?
(data i podpis)
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Marcin Wieczorek Ochrona Danych Osobowych
NlP:719 154 63 79 RE6ON:200297904

e-mail: biuro@mwcon5ultin8.nazwa.pl tel. +48 530 281 639

Załącznik nr 2 do umo,Jty nr Gltl2022

ośwlłpczENlE

OŚwiadczam, iŻ Posiadam kompetencje do świadczenia usług z zakresu ochrony danych osobowych
oraz Pełnienia funkcji lnspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza, ul.
Konsqfiucji3 Maja 23, 19-200 Gr{ewo
mam Pełną zdolnoŚĆ do czynnoŚci prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

Posiadam odPowiednią wiedzę i kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych,
nie bYłem karanY za umYślne prze'tęp'two 

"/I:6ETHN.,
*rffi,#"ffi*

V/,/.?, ?e?r.J*/:;
( data i podpis)


