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ANALIZA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 
PUBLICZNEJ 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

  

 Mając na względzie interes publiczny w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony danych przez podmioty sektora finansów publicznych 
zwracamy się o udostępnienie informacji  na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o 
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (dz. U. Nr 112, poz. 
1198) . Wniosek w szczególności kierowany jest do kierowników jednostek 
organizacyjnych1 oraz inspektorów ochrony danych2 w podmiotach o 
udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

  

Wnosimy o przesłanie wniosku także wszystkim jednostkom organizacyjnym! 3 

  

  
I.                   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: PYTANIA DO WSZYTKICH PODMIOTÓW 
KTÓRZY OTRZYMALI WNIOSEK 

1.     Czy podmiot ma licencję na obsługę e-zamówień publicznych zgodną z projektem „e-
zamówienia)? 

POWINNO SIĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI ZERO JEDYNKOWEJ – TAK lub NIE.  

2.   Jeśli nie to czy w budżecie na roku 2019 planujecie środki na ten cel? 

POWINNO SIĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI ZERO JEDYNKOWEJ – TAK lub NIE.  
Jednak tak naprawdę należy odesłać do strony BIP gdzie w budżecie tam 
zamieszczonym powinna być tego typu informacja.  
 

                                                           
1 UDIP  nie przewiduje obowiązku by podmiot, do którego wpłynął wniosek, miał obowiązek przekazywania tego typu zapytania 
do jakichkolwiek organizacyjnie podległych mu jednostek. Wnioskodawca powinien od samego początku jasno określić, kto jest 
adresatem wniosku, a jeżeli tego nie uczynił, nie może skutecznie oczekiwać by adresat wniosku był obowiązany do przekazywania 
jego wniosku innym podmiotom, niejako ,,bardziej właściwym”  w sprawie. Zwracam uwagę na wyrok NSA: ,, Art. 16 ust. 2 u.d.i.p. 
odsyła bowiem tylko w tym zakresie do przepisów k.p.a. Nie stosuje się wobec tego przepisu art. 65 § 1 k.p.a. 
nakazującego organowi, do którego wniesiono podanie, a który nie jest właściwy do jego załatwienia - 
przekazanie podania do organu właściwego. Tak więc ani Komendant Rejonowy Policji nie był zobowiązany do 
przekazania żądanych we wniosku akt postępowania wyjaśniającego Komendantowi Stołecznemu Policji, ani też ten ostatni 
nie był zobowiązany do rozpoznania wniosku, nie był bowiem jego bezpośrednim adresatem”. WYROK NSA z dnia 30.1.2015 
r., I OSK 585/14 
2 IODO nie są podmiotami obowiązanymi do stosowania UDIP w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 UDIP. Zatem wniosek i tak jest de 
facto kierowany do danej instytucji publicznej, a IODO w tej instytucji nie jest podmiotem obowiązanym.  
3 UDIP  nie przewiduje obowiązku by podmiot, do którego wpłynął wniosek, miał obowiązek przekazywania tego typu zapytania 
do jakichkolwiek organizacyjnie podległych mu jednostek. Wnioskodawca powinien od samego początku jasno określić, kto jest 
adresatem wniosku, a jeżeli tego nie uczynił, nie może skutecznie oczekiwać by adresat wniosku był obowiązany do przekazywania 
jego wniosku innym podmiotom, niejako ,,bardziej właściwym”  w sprawie. Zwracam uwagę na wyrok NSA: ,, Art. 16 ust. 2 u.d.i.p. 
odsyła bowiem tylko w tym zakresie do przepisów k.p.a. Nie stosuje się wobec tego przepisu art. 65 § 1 k.p.a. 
nakazującego organowi, do którego wniesiono podanie, a który nie jest właściwy do jego załatwienia - 
przekazanie podania do organu właściwego. Tak więc ani Komendant Rejonowy Policji nie był zobowiązany do 
przekazania żądanych we wniosku akt postępowania wyjaśniającego Komendantowi Stołecznemu Policji, ani też ten ostatni 
nie był zobowiązany do rozpoznania wniosku, nie był bowiem jego bezpośrednim adresatem”. WYROK NSA z dnia 30.1.2015 
r., I OSK 585/14 
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3.      Czy w jednostce funkcjonuje system EOD/EZD 

POWINNO SIĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI ZERO JEDYNKOWEJ – TAK lub NIE.  

4.      Czyjego autorstwa jest BIP? 

Nie ma czegoś takiego jak Autorstwo BIP. Jeżeli wnioskodawcy chodzi o podmiot, który 
wdrażał stronę BIP w jednostce, należy podać nazwę tego podmiotu.  

.      Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych korzystacie? 

POWINNO SIĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI ZERO JEDYNKOWEJ – TAK lub NIE.  

6.      Czy został spełniony obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 RODO? 

W jakim zakresie, w jakim obszarze? Sugeruję albo  odpowiedź TAK, lub NIE, ale tak naprawdę 
pytanie nie jest jasne. Nie ma bowiem w RODO abstrakcyjnego obowiązku informacyjnego, on 
zawsze odnosi się do konkretnego obszaru.  

 --------------------------------------------  
 

II.                PYTANIA DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH: TYLKO PLACÓWKI 
OŚWIATOWE 

1. Czy placówki oświatowe dokonały konsultacji z organem prowadzącym w zakresie 
wprowadzenia monitoringu (wypełnia tylko placówka oświatowa i organ prowadzący) 

POWINNO SIĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI ZERO JEDYNKOWEJ – TAK lub NIE.  
  

2. Czy skarbnik gminy miał dostęp i na jakiej podstawie do operacji finansowych 
dokonywanych na kontach tych placówek? 
 

Pytanie jest dla mnie niejasne. Należy wezwać wnioskodawcę do wyjaśnienia treści pytania w 
drodze zwykłego pisma.  

 
3.   Czy placówki oświatowe zawarły pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych z przedsiębiorcą, który udostępnia im system informatyczny do prowadzenia e-
dzienników? 

POWINNO SIĘ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI ZERO JEDYNKOWEJ – TAK lub NIE.  
 
4. Jakie techniki „utajniana” danych stosują szkoły podczas odczytywania ocen uczniów? 

 
Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
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dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole4  

W takiej sytuacji informujemy  tym fakcie wnioskodawcę w drodze zwykłego pisma.  

  
5.       Jakie techniki „utajniana” danych stosują szkoły podczas wywieszania prac artystycznych 
uczniów? 
  
Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole5  

5. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy 
obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych? 

Należy podać tego typu informacje.  

6. W jaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli? 
  

W sposób określony w treści powszechnie obowiązujących przepisów, które 
określają charakterystykę tego typu działań.  
 
7. Na jaką datę jest zaplanowane referendum dotyczące strajku nauczycieli? 

 
Jeżeli  posiadamy wiedzę na ten temat, podajemy tego typu informacja.   

 
--------------------------------------------  
 
III.              RODO: PYTANIA DO WSZYSTKICH 

1) Czy administrator posiada całą dokumentację z zakresu RODO? 

ODPOWIEDZ  – TAK lub NIE.  
 
2) Kiedy została opracowana i wdrożona analiza ryzyka? 

Jeżeli została, należy podać tego typu informację.  

3) Kiedy została opracowany i wdrożony Rejestr Czynności Przetwarzania? 

Jak wyżej.  

4) Proszę o przesłanie analizy ryzyka i rejestru czynności przetwarzania. 
Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 

                                                           
4 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
5 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
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publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole6  

5) Proszę o przesłanie Polityki Bezpieczeństwa? 
 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole7  

 
6) W jaki sposób spełniono wymóg jawności rejestru? Gdzie rejestr został upubliczniony? 

Należy udzielić tego typu informacji, gdyż czym innym jest ujawnienie szeregu 
dokumentów go współtworzących, a czym innym odpowiedź na pytanie 
sformułowane powyżej.  

7) Proszę o wskazanie linku do strony www - dane kontaktowe IOD ( art. 11 ustawy). 
 
Odesłać do strony BIP podając jej adres.  

8)  Czy w zakresie ochrony danych osobowych korzystano z usług firm zewnętrznych? Proszę o 
podanie nazwy firmy. 

TAK lub NIE. Podajemy nazwę firmy.  
 

9) Kto pełni funkcję IODO? 
 
Odsyłamy do BIP. 
 
10) Proszę o wykazanie braku konfliktu interesów IOD.  
 
Nie zachodzi konflikt.  
 
11) Czy IOD pełni  jeszcze inną funkcję?  
 
Nie stanowi to informacji publicznej z punktu widzenia podmiotu do którego jest 
wniosek skierowany.  
 
 12) Czy IODO został zgłoszony do UODO? 
  
TAK  
 

                                                           
6 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
7 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
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13) Inspektor ochrony danych ( IOD) musi mieć wiedzę prawniczą oraz praktyczną wiedzę na 
temat ochrony danych ( art. 37 ust. 5 RODO). Proszę o opisanie wiedzy prawniczej oraz 
praktycznego  przygotowanie Inspektora.  

 
Należy udzielić odpowiedzi na ten temat.  

14) Czy IOD ma doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń? 

Nie jest to informacja publiczna, bowiem tego typu cecha nie jest w żadnym 
przepisie RODO wskazana jako warunek pełnienia funkcji IODO. Informujemy o 
tym w drodze zwykłego pisma.  

15) Czy IODO ma doświadczenie w dokonywania audytów?  

Nie jest to informacja publiczna, bowiem tego typu cecha nie jest w żadnym 
przepisie RODO wskazana jako warunek pełnienia funkcji IODO. Informujemy o 
tym w drodze zwykłego pisma.  

16) W jaki sposób IOD dokonuje audytów i w jakich terminach? 

W terminach jakie wynikają z bieżącej działalności instytucji w której IODO pełni 
swoją funkcję.  

17) Kiedy i w jaki sposób dokonano przeszkolenia wszystkich osób przetwarzających dane 
osobowe? 

Należy udzielić odpowiedzi na ten temat.  

18) Czy regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego znalazły swoje odzwierciedlenie w 
regulaminie pracy? 

 
ODPOWIEDZ TAK lub NIE. 
 

19) Proszę podać datę kiedy regulacje dotyczące monitoringu zostały wprowadzone do 
regulaminu? 

Należy udzielić odpowiedzi na ten temat.  

20) Czy administrator oprócz upoważnień do przetwarzania danych nadaje polecenia do 
przetwarzania? Jeśli tak to w jakiej formie?  

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole8  

                                                           
8 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
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21) Proszę o szczegółowe opisanie procedury dokonywania szkoleń: częstotliwość, forma 
szkolenia, potwierdzenie skuteczności, certyfikaty 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole9  

22) Proszę o szczegółowe opisywanie w jaki sposób IOD realizuje swoje zadania w szczególności 
monitorowania przestrzegania RODO ( art. 39 ust.1 lit a) oraz audyty   ( art. 39 ust.  1 lit b) 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych. 

Opinie tego typu wywodzę między innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, 
że żądane przez skarżącego rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania 
nie stanowią informacji publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru 
czynności wynika z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 
który stanowi, że każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel 
administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które 
odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się 
następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku w przypisie na dole10  

Prawo do informacji obejmuje sferę faktów  nie ich ocenę czy opis.  

23) Na jakiej podstawie administrator przetwarza dane osobowe pracowników na stronie 
internetowej, pieczątkach oraz na drzwiach/tablicach? 

Sugeruję odpowiedź: w zakresie na jaki pozwalają poszczególne przesłanki określone w 
RODO, legalizujące przetwarzanie tych danych, w szczególności odpowiednie odczytanie 
zależności jaka jest zawarta w art. 86 RODO.  

24) Czy osoby których wizerunek został upubliczniony na stronie internetowej podmiotu 
wyraziły zgodę na upublicznienie wizerunku? Jeśli tak to w jakiej formie 

Kwestie te reguluje art. 81 ustawy Prawo autorskie: USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I 

PRAWACH POKREWNYCH . 

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego 
zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

 

25) Proszę o przesłanie zgody na publikację wizerunku, która jest aktualnie stosowana 
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10 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
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Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych”. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole11. 

26) W jaki sposób IODO dokumentuje audyty? Czy IOD wykonuje sprawozdania z audytów? 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych”. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole12. 

27) Czy dokonano zmian w przepisach wewnętrznych w związku z obowiązywaniem 
RODO?  Jeśli tak to proszę podać  nazwy aktów prawnych wewnętrznych jakie 
uaktualniono i w jakim zakresie? 

ODPOWIEDZ TAK lub NIE. Podajemy nazwę firmy.  

28) Czy została opracowana ocena skutków dla operacji przetwarzania danych? 

ODPOWIEDZ TAK lub NIE. Podajemy nazwę firmy.  

29) Jaki jest wynik DIPA w jednostce ( art. 35 ust.1 RODO)? 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych”. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole13. 

30) Proszę o wskazanie wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych funkcjonujących 
w jednostce 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych”. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
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dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole14. 

 

31) Proszę o przesłanie oceny skutków dla operacji przetwarzania danych wraz wynikiem 
DPIA. 

Tego  typu informacje nie stanowią informacji publicznych”. Opinie tego typu wywodzę między 
innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy rację organowi, że żądane przez skarżącego 
rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania nie stanowią informacji 
publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 
ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), który stanowi, że każdy 
administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr 
czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z 
dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku 
w przypisie na dole15. 

32) Czy jesteście Państwa zainteresowani obsługą specjalistycznej firmy z Łodzi w zakresie 
RODO w kwocie miesięcznej 4000zł- 5500zł netto dla jednostki? 

SKŁADANIE OFERT HANDLOWYCH NIE MIEŚCI SIĘ W TRYBIE UDIP.  

------------------------------------------------- 

IV.             PYTANIA DLA GMINY 

1. Czy mieszkańcy mają prawo do rejestrowania dźwięku lub obrazu podczas posiedzeń 
kolegialnych organów władzy publicznej? 

Regulują te kwestie przepisy powszechnie obowiązujące.  

2. Czy został spełniony obowiązek informacyjny w przypadkach nagrywania sesji online. 
Proszę o przesłanie obowiązku informacyjnego celem weryfikacji poprawności klauzuli. 

ODPOWIEDŹ  TAK lub NIE. UDIP nie przewiduje obowiązek przesyłania 
komukolwiek treści tych dokumentów, gdyż stanowią one dokument wewnętrzny 
nie będący informacją publiczną. Tego  typu informacje nie stanowią informacji 
publicznych”. Opinie tego typu wywodzę między innymi z faktu, że WSA uznają, że: ,,przyznać należy 
rację organowi, że żądane przez skarżącego rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii 
przetwarzania nie stanowią informacji publicznej, (…).  Wyjaśnienia wymaga, że obowiązek 
prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO), który stanowi, że każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – 
przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za 
które odpowiadają”. W rejestrze tym, zgodnie z dalszą treścią ww. artykułu, powinny znaleźć się 
następujące informacje" – pełny opis sprawy w linku w przypisie na dole16. 

3. Czy komisja rewizyjna rady gminy dokonując czynności kontrolnych ma dostęp i na jakiej 
podstawie  do wszystkich dokumentów, w tym do indywidualnej dokumentacji osób 
fizycznych, czy też jej uprawnienia są ograniczone ze względu na ochronę danych 
osobowych? 

                                                           
14 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
15 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
16 http://www.jawnosc.pl/?p=4596  
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Regulują te kwestie przepisy powszechnie obowiązujące.  

4. Proszę o informację nt. wykształcenia, doświadczenia zawodowego i awansów osób 
zatrudnionych na stanowiskach naczelników w Urzędzie, jak również burmistrza, 
zastępców, skarbnika i sekretarza miasta. 

Należy podać tego typu informacje wobec osób, które pełnią funkcje publiczne w 
rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji.  

5. Wnosimy o wyszczególnienie - numeru telefonu komórkowego przypisanego do 
Kierownika JST oraz do Sekretarza Gminy. (Wnioskodawca zaznacza, że pyta o nie o 
numery telefonów stacjonarnych - tylko o numery służbowych telefonów komórkowych? 

Nie stanowi to informacji publicznej. ,,W ocenie NSA żądanie udostępnienia numerów 

służbowych telefonów pracowników organu nie dotyczy udostępnienia 

informacji publicznej i co za tym idzie nie jest objęte prawem obywatela do uzyskania 

informacji publicznej. NSA w tego rodzaju sprawach zajmuje przy tym jednolite – odmienne 

od prezentowanego w skardze kasacyjnej – stanowisko” (por. wyroki z dnia 21 kwietnia 2016 

r., sygn. I OSK 2553/14, z dnia 5 lutego 2016 r. sygn. akt: I OSK 2607/14 i I OSK 2458/14, 

oraz z dnia 14 października 2015 r., sygn. akt I OSK 2056/14,).”Wyrok NSA z dnia 

20.05.2016 r., I OSK 3238/14 

6. Czy Radni otrzymują stałą pensję i w jakiej wysokości? Jeżeli nie to na jakich zasadach 
otrzymują wynagrodzenie i w jakiej wysokości? Proszę o podanie kwoty „na rękę” każdego 
Radnego z osobna w okresie 2014-2019 z podziałem miesięcznym? 

Regulują te kwestie przepisy powszechnie obowiązujące. Radni nie otrzymują 
żądnych pensji.  

7. Czy radni otrzymują tzw. „trzynastki”, „czternastki”? Proszę o podanie kwoty „na rękę” 
każdego Radnego z osobna w okresie 2014-2018 z podziałem miesięcznym. 

Jak wyżej.  

8. Czy Radni otrzymują sprzęt biurowy, materiały biurowe lub inne np. wizytówki – w celu 
pełnienia swojego mandatu? Jeśli tak to który konkretnie Radny, jaki konkretnie sprzęt, 
jakie konkretnie materiały i w jakich ilościach otrzymał w okresie 2014-2019 (z podziałem 
na lata)? 

Jeżeli taka sytuacja zachodzi w danej gminie, należy podać te informacje.  

9. Kto pokrywa koszt wyjazdu służbowego w zakresie transportu, noclegu, i inne? Jeśli jest to 
określona stawka to w jakiej wysokości? 

Regulują te kwestie przepisy powszechnie obowiązujące.  

10. Ile wyniosły wydatki bieżące Gminy w przedszkolach publicznych odjętych od podstawy 
obliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych? 

Należy podać tego typu informacje.  

11. W jaki sposób została wyliczona kwota dotacji dla przedszkoli? 
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Regulują te kwestie przepisy powszechnie obowiązujące.  

12. Jakie wydatki oraz w jakiej wysokości zostały uwzględnione przy określaniu kwoty 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę, zgodnie z 
art. 90 ustawy o systemie oświaty? 

Regulują te kwestie przepisy powszechnie obowiązujące.  

13. Czy Gmina posiada własne grunty inwestycyjne na sprzedaż? 

Tak lub NIE 

14. Czy gmina posiada własną strefę ekonomiczną lub strefę aktywności gospodarczej? 

Tak lub NIE 

15. Czy Gmina chciałaby zorganizować wraz z klientem wnioskodawcy spotkanie dla 
potencjalnych Inwestorów dot. możliwości inwestowania w gminie, w tym prezentacje 
gminy, terenów inwestycyjnych, koncepcji architektonicznych, poziomu kosztów 
inwestycji? 

To jest oferta, a te nie są właściwe dla trybu UDIP, i o tym należy w zwykłym 
piśmie powiadomić wnioskodawcę.  

16. Czy Gmina chciałaby umieścić informacje na temat swoich działek inwestycyjnych na 
stronie klienta wnioskodawcy  w dziale czyli w miejscu gdzie zgłaszają się potencjalni 
Inwestorzy szukający firmy budowlanej? 

To jest oferta, a te nie są właściwe dla trybu UDIP, i o tym należy w zwykłym 
piśmie powiadomić wnioskodawcę.   

17. Podanie adresów mail jednostek organizacyjnych których organem prowadzącym jest 
Państwa Jednostka Samorządu Terytorialnego (mam na myśli np. szkoły, instytucje 
pomocy społecznej i inne) oraz dane kierowników jednostek celem złożenia skarg do 
odpowiednich jednostek w przypadku nie wypełnienia stosownych obowiązków. 

Dane są ogólnie dostępne w BIP i tam należy odesłać.  
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