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Weryfikując czy podmiot spełnia obecnie wymogi z ustawy o ochronie danych oosbowych zwracamy się na
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie
informacji publicznej :
l.Czy opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych wymaganą przepisami art. 36 ust. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.
U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. Zm.) w postaci:polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Jeśli tak proszę o
przesłanie w/w
lj 2. Czy powołano Administratora Bezpieczeństwa Informacji w rozumieniu art. 36a. ust. 1 Ustawy i podjęto
kroki w celu powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych?
3. Z jaką częstotliwością są robione sprawdzenia planowe? Wnoszę o sprawozdania ze sprawdzeń.
4. Z jakimi podmiotami są zawarte umowy powierzenia? II jest takich umów?
Oću 5. Czy wszystkie osoby zatrudnione przetwarzające dane zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych?
Wnoszę o udowodnienie spełnienia w/w obowiązku ustawowego
6. Czy został spełniony obowiązek informacyjny?
Informujemy, iż w przypadku nie otrzymania odpowiedzi w ustawowym terminie na powyższe pytania
będziemy zmuszeni skierować wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność, a
następnie do prokuratury. Nadmieniam, iż od wnioskodawcy, nie można żądać interesu prawnego czy
faktycznego.
Jednocześnie będziemy zmuszeniu powiadomić jednotki nadrzędne oraz prasę lokalną .

Odpowiedzi proszę wysłać na maila.
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