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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów (Urząd) 

 

Robert Maciaszek, Burmistrz Miasta Chrzanowa, (Burmistrz) od 22 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą poprzednio funkcję burmistrza pełnił Ryszard Kosowski 
od 29 marca 2016 r. 

(akta kontroli str. 26-27, 33-34) 

 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce. 

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony 
danych osobowych. 

3. Zarządzanie danymi danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym gromadzonymi, 
w jednostce. 

 

Od 25 maja 2018 r. do czasu zakończenia kontroli, tj. do 30 grudnia 2019 r. oraz 
zdarzenia wcześniejsze, jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKR/153/2019 z 9 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą Burmistrz prawidłowo przygotował Urząd do wdrożenia 
rozporządzenia RODO3. Ochrona danych osobowych w Urzędzie była prowadzona 
efektywnie, zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu RODO. 
W Urzędzie przeprowadzono analizę ryzyk utraty bezpieczeństwa informacji i na jej 
podstawie wprowadzono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 
w Urzędzie (SZBI). Opracowania dokumentacja dotycząca ochrony danych 
osobowych była zgodna z wymogami RODO. W Urzędzie prowadzono rejestry: 
czynności przetwarzania danych oraz kategorii czynności przetwarzania danych 
i naruszeń bezpieczeństwa danych. 
Powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD) posiadał odpowiednie kwalifikacje, miał 
zagwarantowaną niezależność w sprawowaniu funkcji i wykonywał swoje ustawowe 
zadania. Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych4 Informacja o jego 
wyznaczeniu została terminowo przekazana do UODO. 
Wszystkie osoby uczestniczące w sesjach Rady Miejskiej były informowane 
o transmitowaniu jej obrad i utrwalaniu ich za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk. 
Osoby przetwarzające dane w Urzędzie posiadały stosowne upoważnienia do ich 
przetwarzania. Przed uzyskaniem tego upoważnienia osoby zatrudnione w Urzędzie 
przechodziły w tym zakresie wstępne szkolenie prowadzone przez IOD. Dostęp do 
systemów informatycznych zawierających dane osobowe był niezwłocznie 
odbierany osobom, które zakończyły pracę w Urzędzie. 
Podstawą powierzenia innym podmiotom przetwarzania danych osobowych były 
umowy zawierające elementy wskazane w art. 28 ust. 3 RODO. W okresie objętym 
kontrolą nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia kontroli w podmiocie, któremu 
powierzono przetwarzanie danych. 
W Urzędzie wdrożono i przestrzegano zabezpieczeń wynikających 
z obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Informacje (w tym graficzne) 
o zainstalowanym monitoringu wizyjnym zostały zamieszczone przy wejściach do 
budynków Urzędu. 
Wprowadzone w Urzędzie procedury regulowały zasady postępowania w przypadku 
naruszeń bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, postępowanie ze 
zgromadzonymi danymi w przypadku złożenia wniosku o ich uzupełnienie, 
sprostowanie lub usunięcie. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność 
ich zastosowania. 
O przetwarzaniu danych osobowych i o przyjętych rozwiązaniach w zakresie ich 
ochrony informowano pracowników i kandydatów do pracy. W Urzędzie 
uregulowano i stosowano proces niszczenia dokumentów zawierających dane 
osobowe. 
 

Burmistrz dysponował informacjami o administratorach danych osobowych 
jednostek organizacyjnych Gminy Chrzanów i o sposobie ustanowienia w nich IOD.  
Nieprawidłowość w zakresie opóźnionego wprowadzenia rejestrów: czynności 
przetwarzania danych i kategorii czynności przetwarzania danych została usunięta 
jeszcze przed rozpoczęciem czynności kontrolnych NIK  i nie miała wpływu na 
ocenę ochrony danych osobowych w Urzędzie. 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
3 Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 
119 z 4 maja 2016 r., str. 1 i Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2). 

4 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1000 ze zm.). 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w Urzędzie 

 

1.1. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami RODO 

Na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2018 r.6 Burmistrz zlecił z firmie 
zewnętrznej opracowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji 
i dokumentacji ochrony danych osobowych. Podstawą ich sporządzenia był audyt 
przedwdrożeniowy przeprowadzony przez firmę zewnętrzną w obszarze 
bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych7 oraz RODO (analiza organizacji oraz 
analiza ryzyka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO).  
Szacowanie ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji przeprowadzono w Urzędzie 
w ramach ww. audytu w dniach 23-25 lipca 2018 r. Proces ten uwzględniał ocenę 
stosowanych zabezpieczeń i określenie aktywów oraz podatności. Szacowanie 
ryzyka nie wskazało na konieczność przeprowadzenia oceny skutków. 
Wyznaczone ryzyka opisano, jako zestawienie będące iloczynem 
prawdopodobieństwa wystąpienia (od 1 do 5) i skutków zmaterializowania się 
zagrożeń dla wszystkich aktywów Urzędu (od 1 do 5), tj. dla oprogramowania, 
organizacji, personelu, sieci, siedziby i sprzętu. 

Ustalono, że: 

 ryzyka z wynikiem 20 lub 25 to ryzyka krytyczne wymagające natychmiastowej 
reakcji ze strony kierownictwa; 

 ryzyka z wynikiem 10-16 wymagają podjęcia działań lub rozszerzenia już 
funkcjonujących zabezpieczeń; 

 ryzyka z wynikiem 5-9 wskazują, że w danym zakresie funkcjonują 
zabezpieczenia, jednak zaleca się ich przegląd; 

 ryzyka z wynikiem 1-4 to ryzyka akceptowalne, nie wymaga się działań w tych 
obszarach, nie oznacza to ich wyłączenia z monitorowania w SZBI. 

Na 33 oszacowane ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji najwyżej 
sklasyfikowanym ryzykiem było jedno ryzyko z wynikiem 16. W skali 2-4 znalazło się 
73% oszacowanych ryzyk. 
Jako działania zmierzające do sprowadzenia ryzyk do poziomu akceptowalnego 
wskazano jego: redukowanie (wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń), 
zachowanie (zachowanie dla poziomu wyższego niż 3 zalecono wykonać jedynie 
w oparciu o szczegółową analizę wskazującą na znaczne przewyższenie kosztów 
wprowadzenia zabezpieczeń nad ewentualnymi stratami), unikanie (zrezygnowanie 
z zasobów lub procesów ze względu na generowane przez nie ryzyko), transfer 
(np. poprzez outsourcing lub stosowanie ubezpieczenia). 
W sierpniu 2018 r.8 Burmistrz wprowadził rejestr czynności przetwarzania danych 
i rejestr kategorii czynności przetwarzania danych oraz zobowiązał naczelników 

                                                      
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Umowa nr BI.272.17.2018 (nr 1/4/2018) z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 
8 Zarządzenie Nr B.120.133.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania i Rejestru kategorii czynności przetwarzania w Urzędzie 
Miejskim w Chrzanowie. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do przeprowadzenia analizy 
procesów przetwarzania danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej, 
wykazania wszystkich procesów przewarzania danych osobowych w rejestrze 
czynności lub rejestrze kategorii czynności oraz do bieżącej aktualizacji tych 
rejestrów. Nadzór nad prowadzonymi rejestrami został powierzony IOD. 

 (akta kontroli str. 39-51, 155-166) 

Zarządzeniem Burmistrza z dnia 16 października 2018 r.9 wprowadzono SZBI. 
System ten, jako zbiór wszystkich zasad, procedur i procesów realizowanych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa informacji, tworzyły powiązane ze sobą dokumentacje 
określające zasady konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, tj.: 
„Polityka bezpieczeństwa informacji”, „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych”, 
„Instrukcja zarządzania systemem informatycznym”, „Procedura zarządzania 
incydentami”, „Procedura zarządzania zmianą”, „Procedura przeprowadzania 
szacowania ryzyka i oceny skutków”, „Procedura realizacji praw osób, których dane 
dotyczą”. Było to zgodne z art. 24 RODO. 

1) W „Polityce bezpieczeństwa informacji” (PBI) podano obowiązujące w Urzędzie 
systemy klasyfikacji informacji, ogólne zasady bezpieczeństwa informacji, które 
miały być realizowane poprzez stosowanie zabezpieczeń organizacyjnych, 
technicznych, fizycznych i środowiskowych oraz opisano m.in.: organizację 
bezpieczeństwa informacji, w tym obowiązki IOD oraz zasady odpowiedzialności 
Administratora Systemu Informatycznego (ASI), bezpieczeństwo zasobów 
ludzkich, zarządzanie aktywami Urzędu, bezpieczeństwo fizyczne 
i środowiskowe i bezpieczeństwo komunikacji. 

2) W „Polityce bezpieczeństwa danych osobowych” (PBDO) wskazano m.in. zasady 
przetwarzania danych osobowych (np. dostęp do danych osobowych oraz 
możliwość ich przetwarzania mają tylko osoby posiadające upoważnienie 
Burmistrza do przetwarzania danych, w przypadku zakończenia zatrudnienia 
nadane upoważnienie wygasa automatycznie), postępowanie z danymi 
nadmiarowymi i anonimizacja danych, ewidencjonowanie procesów 
przetwarzania danych – załącznikami do Polityki były upoważnienie imienne do 
przetwarzania danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, rejestr podmiotów 
przetwarzających powierzone dane osobowe, przykładowy wzór umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, ewidencja osób upoważnionych 
do przetwarzania danych osobowych, rejestr incydentów bezpieczeństwa 
informacji. 

3) W „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym” (IZSI) były uregulowane 
m.in.: zarządzanie dostępem użytkowników do zasobów sieci wewnętrznej oraz 
do systemów informatycznych, stosowane metody i środki uwierzytelnienia 
(loginy i budowa haseł), procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy 
przez użytkowników systemu, zarządzanie kopiami zapasowymi, zarządzanie 
nośnikami wymiennymi, zabezpieczenie systemu informatycznego przed 
szkodliwym oprogramowaniem, ochrona sprzętu i oprogramowania, 
rejestrowanie działań użytkowników i monitorowanie, ochrona sprzętu 
i oprogramowania, praca zdalna oraz zarządzanie urządzeniami mobilnymi 
(urządzenia mobilne, jeśli występuje na nich przetwarzanie informacji 
chronionych, były wyposażone w mechanizmy szyfrujące), zabezpieczenia 

                                                      
9 Zarządzenie Nr B.120.181.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. Zarządzenie uchyliło dotychczas 
obowiązujące zarządzenie Nr 411/2014 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych” oraz „Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie”. 
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kryptograficzne – załącznikiem był wniosek do IOD o nadanie/zmianę/odebranie 
uprawnień w systemie informatycznym/aplikacji/dysku. 

4) W „Procedurze zarządzania incydentami” wskazano działania pozwalające na 
poprawne zgłaszanie, ocenę oraz podjęcie kroków zapewniających minimalizację 
negatywnych skutków incydentów (m.in.: ocena i podejmowanie dalszych działań 
należy, w zależności od incydentu, do Kierownika komórki organizacyjnej, IOD 
oraz ASI, wszystkie incydenty należy obszernie udokumentować). Rejestr 
incydentów w Urzędzie był prowadzony przez IOD. 

5) W „Procedurze zarządzania zmianą” opisano zasady wprowadzania zmian 
w celu ograniczania negatywnego wpływu na bezpieczeństwo informacji 
(planowane wprowadzenie zmian uwzględnia analizę wpływu na bezpieczeństwo 
informacji, w przypadku zmian dotyczących przetwarzania osobowych 
w konsultacjach uczestniczy IOD). 

6) W „Procedurze przeprowadzania szacowania ryzyka i oceny skutków” wskazano 
zasady szacowania ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji (na podstawie 
normy PN-ISO/IEC 27005:2014) oraz przeprowadzania oceny skutków dla 
danych osobowych – załącznik stanowił wzór arkusza szacowania ryzyka. 

7) W „Procedurze realizacji praw osób, których dane dotyczą” opisano m.in.: 
realizację prawa do sprostowania danych, prawa do „bycia zapomnianym”, 
prawo do ograniczenia przetwarzania – załącznikami były wniosek 
o skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą, oraz Informacja 
o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO). 

Wszystkie ww. Polityki i Procedury stanowiące dokumentację SZBI zostały 
zatwierdzone przez Burmistrza. 

W listopadzie 2018 r. Burmistrz zobowiązał naczelników wydziałów i kierowników 
biur Urzędu do zapoznania podległych pracowników z SZBI oraz do złożenia IOD, 
do 30 listopada 2018 r., podpisanych oświadczeń pracowników o zapoznaniu się ze 
wskazaną dokumentacją. W celu zapewnienia wszystkim pracownikom Urzędu 
bieżącego dostępu do obowiązujących przepisów i procedur w zakresie ochrony 
danych, na dysku sieci wewnętrznej utworzono plik o nazwie „System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji”. 
Burmistrz wskazał, że nowozatrudnieni pracownicy po zapoznaniu się 
z obowiązującymi w Urzędzie procedurami składają stosowne oświadczenie 
o zapoznaniu się. 

 (akta kontroli str. 52, 58-124, 239)  

1.2. Wyznaczenie i działanie IOD 

IOD został powołany zarządzeniem Burmistrza z 29 sierpnia 2018 r.10 Wcześniej był 
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI)11. W okresie objętym kontrolą IOD 
był także Inspektorem w Biurze ds. Bezpieczeństwa (3/4 etatu). IOD realizując 
swoje działania współpracował z ASI. 
Dane kontaktowe IOD były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu12, zarówno 
w BIP, jak i w zakładce Wydziały i kompetencje. 

(akta kontroli str. 6-18, 35-37) 

 

                                                      
10 Zarządzenie Nr B.120.138.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: 

powołania inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. 
11 Zarządzenie Nr B.120.188.2016 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: 

powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie. 
12 www. chrzanow.pl [dostęp w dniu 30 września 2019 r.]. 
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IOD posiadał wykształcenie wyższe oraz w latach 2017-2018 uczestniczył 
w spotkaniach i szkoleniach z zakresu RODO, których tematem było m.in.: jak 
postępować w sytuacji wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji, zasady 
funkcjonowania samorządów w związku z wejściem w życie nowych przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych, zmiany w zakresie ochrony danych 
osobowych w świetle RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. 

 (akta kontroli str. 19-25) 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu13 IOD podlegał bezpośrednio 
Burmistrzowi. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów 
w realizacji zadań, w umowie o pracę na stanowisku IOD (1/4 etatu) precyzyjnie 
określono czas wykonywania pracy. 

Ponadto zapisy zawarte w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
IOD dokładnie określały stosunek podporządkowania i zwierzchnictwa, 
tj. bezpośrednią podległość Burmistrzowi. 

(akta kontroli str.  8-11, 257-264, 302-303) 

Pismo informujące o wyznaczeniu IOD zostało przekazane do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (UODO) w formie elektronicznej 31 sierpnia 2018 r., co było 
zgodne z art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych. W okresie objętym kontrolą 
nie było zmian na stanowisku IOD. 

 (akta kontroli str.  5, 28-32) 

W marcu 2018 r., tj. przed wejściem w życie RODO, Burmistrz zobowiązał 
naczelników i kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu do 
zapoznania podległych pracowników z treścią rozporządzenia RODO i dostarczenia 
do ABI podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami14. 

W styczniu 2019 r. IOD przeprowadził analizę wydanych upoważnień do 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów prawa w tym zakresie. W wyniku tej analizy i po zmianach struktury 
organizacyjnej Urzędu, wprowadzonej 1 lutego 2019 r., wydano pracownikom 
Urzędu nowe upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

IOD na bieżąco monitorował opracowywanie: klauzul informacyjnych do procesów 
realizowanych w Urzędzie, rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestrów 
kategorii czynności przetwarzania. Wydziały zwracały się do IOD o wgląd 
w przygotowane klauzule informacyjne.  

Burmistrz wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą IOD nie udzielał na żądanie 
zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych ani nie współpracował z organem 
nadzorczym, gdyż nie zaszła taka potrzeba. 

(akta kontroli str.  39-46) 

Przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywały się sesje Rady Miejskiej 
znajdowała się pisemna informacja o transmitowaniu obrad i utrwalaniu ich za 
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz klauzula informacyjna 
z zakresu ochrony danych osobowych. 

(akta kontroli str.  282-283, 302-303) 

  

                                                      
13 Zarządzenie Nr B.120.139.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany  

załącznika do zarządzenia Nr 865/2013 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie 
nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Chrzanowie” oraz zarządzenie Nr B.120.19.2019 
Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Chrzanowie” ze zmianami. 

14 Pismo z 7 marca 2018 r. 
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1.3. Inne działania jednostki związane z wdrażaniem RODO 

W BIP Urzędu w zakładce „Ochrona danych osobowych” znajdowała się ogólna 
klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie. Wskazano w niej m.in.: administratora danych, kontakt do IOD i cele, 
w jakich dane osobowe były w Urzędzie przetwarzane, co było wypełnieniem 
obowiązku wynikającego z art. 13 RODO. Oprócz klauzuli ogólnej, w BIP 
znajdowały się również klauzule szczegółowe, w tym związane z przetwarzaniem 
danych w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego15. 

We wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach objętych oględzinami16 
znajdowały się klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie. Były to klauzule ogólne sporządzone w Urzędzie oraz 
klauzule szczególne do danych czynności przekazane m.in. przez Ministerstwo 
Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

(akta kontroli: 35-37, 282-283, 302-303) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie były prowadzone audyty ani kontrole 
zewnętrzne z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

 (akta kontroli str.  3-5, 38) 

W kwietniu 2018 r., tj. przed wejściem w życie RODO, 95 pracowników Urzędu 
uczestniczyło w szkoleniu „Przygotowanie do wdrożenia zasad RODO”17. Na 
21 pracowników Wydziału Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
i na 15 pracowników Wydziału Podatków i Opłat udział w nim wzięło odpowiednio 
15 i pięć osób. Przeprowadzenie szkolenia zlecono firmie zewnętrznej. 
Ponadto 12 pracowników Wydziału Urbanistyki uczestniczyło w szkoleniu „RODO 
w obszarze zarządzania nieruchomościami”, a 13 pracowników Wydziału Podatków 
i Opłat uczestniczyło w szkoleniu „RODO w obszarze podatków i opłat lokalnych”. 
Szkolenia te odbywały się w 2019 r. w ramach projektu POWER18. 

Szkolenia pracowników odbywały się także w ramach Spotkań Forum19, m.in.: 
Forum Kadrowo-Płacowe (rozporządzenie o ochronie danych osobowych – nowe 
zadania jst), Forum Informatyków (zabezpieczenie danych w systemach 
informatycznych zgodnie z RODO), Forum Sekretarzy (jak postępować w sytuacji 
wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji – RODO i inne dobre praktyki), 
Forum Pracowników USC (RODO – co zmieni się w kwestii danych osobowych). 

(akta kontroli: 257-273) 

Według stanu na 9 grudnia 2019 r. w Urzędzie było zatrudnionych 
173 pracowników. W okresie od 25 maja 2018 r. do 2 grudnia 2019 r. zatrudniono 
w Urzędzie 35 nowych pracowników. 
Każdy nowo zatrudniany pracownik przed uzyskaniem upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych, wystawianego przez Burmistrza, uczestniczył 
w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych prowadzonym przez IOD. 
Informacja o przeprowadzonym szkoleniu wraz z datą szkolenia i podpisem 
szkolonego pracownika oraz IOD były wskazane w stopce przygotowywanego 
upoważnienia stanowiącego załącznik do PBDO. W trakcie tego szkolenia IOD 

                                                      
15 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. poz. 1741 ze zm.). 
16 Oględzinami objęto budynki przy Alei Henryka 20 i 30. 
17 Zgodnie z pismem Burmistrza z 19.02.2018 r. uczestnictwo w szkoleniu było obowiązkowe. Szkolenie dla 

całego Urzędu. 
18 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
19 Spotkania szkoleniowe organizowane przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 

w Krakowie. 
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informował pracownika o obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych wynikających z RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i SZBI. 
Przekazywał również wymienione regulacje do zapoznania się i wskazywał sposób 
dostępu do nich w wersji elektronicznej (po zalogowaniu się pracownika do systemu 
informatycznego Urzędu). Pracownik składał podpisane oświadczenie o zapoznaniu 
się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych stanowiące również 
załącznik do PBDO.  

IOD wskazał, że następne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych 
skierowane do wszystkich pracowników Urzędu planowane jest na 2020 r. 

 (akta kontroli: 41-45, 290-294) 

Jak wyjaśnił Burmistrz, w okresie objętym kontrolą na przygotowanie i realizację 
zadań dotyczących ochrony danych osobowych Urząd wydatkował 79,8 tys. zł, 
w tym (nie licząc wynagrodzenia IOD): 

 24,3 tys. zł na opracowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji 
i ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, 

 31,9 tys. zł na szkolenia, w tym 27,9 tys. zł na udział pracowników Urzędu 
w szkoleniu „Przygotowanie do wdrożenia RODO”. 

(akta kontroli str.  39-43, 237-238) 

W okresie objętym kontrolą na Urząd nie zostały nałożone administracyjne kary 

pieniężne, inne sankcje lub obowiązki naprawcze wynikające z niewłaściwego 

stosowania RODO. 
 (akta kontroli str.  39-45) 

1.4.  Nadzór nad podległymi jednostkami w obszarze stosowania RODO 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie nadzorował opracowania zasad ochrony 
danych osobowych, jak również nie sprawował nadzoru w obszarze stosowania 
przepisów RODO w jednostkach organizacyjnych Gminy Chrzanów. Dysponował 
jednak informacjami, kto jest administratorem danych osobowych w tych 
jednostkach (dyrektorzy jednostek) i w jaki sposób został ustanowiony IOD. 
Burmistrz wyjaśnił, że każda jednostka organizacyjna Gminy posiadała własne 
regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. 

We wszystkich 29 jednostkach organizacyjnych Gminy wyznaczono IOD. W ośmiu 
przypadkach był to pracownik jednostki, a w pozostałych zawarto umowy z firmą 
zewnętrzną. 

W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły żadne skargi na jednostki 
organizacyjne Gminy w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

(akta kontroli 257-265, 276) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Rejestr czynności przetwarzania danych i rejestr kategorii czynności przetwarzania 
danych zostały wprowadzone zarządzeniem Burmistrza dopiero 28 sierpnia 
2018 r.20 mimo, że przepisy RODO dotyczące prowadzenia rejestru czynności 
przetwarzania danych osobowych i rejestry kategorii czynności przetwarzania tych 
danych mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. 

                                                      
20 Zarządzenie Nr B.120.133.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia Rejestru czynności przetwarzania i Rejestru kategorii czynności przetwarzania w Urzędzie 
Miejskim w Chrzanowie weszło w życie z dniem podpisania. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IOD wyjaśnił, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych 
osobowych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania powinien zawierać dane 
określone w art. 30 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
Przytoczony przepis wskazuje obligatoryjne składniki rejestrów. Jednak wątpliwości 
budziły znaczenia poszczególnych pojęć użytych w powołanych przepisach, a także 
stopień szczegółowości rejestrów i sposób ich prowadzenia przez administratora. 
Spowodowało to trudności wywiązania się z nałożonego obowiązku do dnia wejścia 
RODO to jest 25 maja 2018 r. IOD wskazał, że w maju 2018 roku Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych opublikował „Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące 
obowiązku rejestrowania czynności i kategorii czynności przetwarzania określonych 
w art. 30 ust. 1 i 2 RODO” oraz przygotował przykładowe szablony rejestru 
czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności wraz z przykładami ich 
uzupełnienia oraz objaśnieniami. Korzystając z nich w celu wstępnego określenia 
ilości i rodzaju procesów przetwarzania danych osobowych występujących w 
urzędzie wszystkie komórki organizacyjne przystąpiły do dokonanie przeglądu 
realizowanych zadań, wyodrębniając z nich procesy przetwarzania danych 
osobowych oraz podania wymaganych danych. Z uwagi na ilość zbiorów danych 
osobowych (Rejestr zbirów danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowe 
zawierał 67 zbiory) oraz ilość i różnorodność zadań jakie realizuje urząd, 
wyodrębnienie procesów przetwarzania danych osobowych był procesem 
czasochłonnym i wymagał zaangażowania pracowników z poszczególnych komórek 
organizacyjnych. Ta wstępna analiza wykazała 190 procesów przetwarzania danych 
osobowych realizowanych w urzędzie i ułatwiła późniejsze tworzenie rejestrów 
czynności. 

(akta kontroli str. 39-51, 304-307) 

NIK ocenia pozytywnie działania Burmistrza i pracowników Urzędu w obszarze 
organizacji ochrony danych osobowych. Stwierdzona nieprawidłowość została 
usunięta przed rozpoczęciem czynności kontrolnych NIK. 

 

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych dotyczących ochrony danych 
osobowych 

2.1.  Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami RODO 

Prowadzony w Urzędzie rejestr czynności przetwarzania danych zawierał wszystkie 
informacje wymagane art. 30 ust. 1 RODO, w tym wskazywał opis technicznych 
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

Rejestr ten nie przewidywał sytuacji przekazania jakiejkolwiek kategorii danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

W podstawie prawnej przetwarzania danych wskazano m.in. art. 6 ust. 1 RODO. 
(akta kontroli str. 155-157, 167-197) 

Prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych zawierał wszystkie 
informacje wymagane art. 30 ust. 2 RODO, w tym wskazywał opis technicznych 
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 
Rejestr zawierał nazwę i dane kontaktowe administratora i wyznaczonego przez 
niego IOD. 

(akta kontroli str. 155-157, 198-202,) 

Rejestry były prowadzone we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu. Na 
dzień 8 października 2019 r. w Rejestrze czynności przetwarzania danych wykazano 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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210 procesów, a w rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych cztery 
procesy. 
W Rejestrach nie były przetwarzane dane niewspółmierne do danej czynności 
przetwarzania. 
W związku z przeprowadzoną 1 lutego 2019 r. reorganizacją struktury Urzędu, 
polegającą na zmianie podziału zadań i nazw komórek organizacyjnych, tworzenie 
rejestrów zakończono w lutym 2019 r. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych 
NIK rejestry były prowadzone zgodnie z nowym podziałem zadań realizowanych 
przez poszczególne komórki organizacyjne. 

(akta kontroli str. 156-157,167-202, 207) 

2.2. Upoważnienia do przetwarzania danych 
 

Do dnia wejścia w życie RODO wszyscy pracownicy Urzędu przetwarzający dane 
osobowe posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na 
podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. nowo 
zatrudniani pracownicy otrzymywali upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych wydane na podstawie art. 29 RODO. W związku z reorganizacją 
struktury Urzędu, 1 lutego 2019 r. wydano wszystkim pracownikom przetwarzającym 
dane nowe upoważnienia. 
 

W Urzędzie prowadzono Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych. Ewidencja była prowadzona alfabetycznie, w formie elektronicznej. 
Zwyczajowo, co najmniej dwa razy w roku, dokonywano jej wydruku. Zawierała: 
nazwisko i imię pracownika, nr i datę nadania upoważnienia, datę ustania 
upoważnienia, zakres upoważnienia (zgodnie z zakresem obowiązków), login 
pracownika. Pracownicy, których upoważnienie wygasło, byli wyraźnie oznaczeni 
w ewidencji. 
Analiza akt osobowych 43 pracowników: Wydziału Urbanistyki, Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami (24), Wydziału Podatków i Opłat (15), czterech 
pracowników Urzędu, z którymi Burmistrz zawarł umowy zlecenia na obsługę 
i rozliczenie dotacji celowej oraz na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców w Gminie Chrzanów, wykazała, że wszystkie osoby były pracownikami 
Urzędu i posiadały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnych 
z zakresem powierzonych im obowiązków. 

(akta kontroli str. 208-209, 214-231, 274-275) 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz zawarł 16 umów zlecenia i umów o dzieło, 
z których sześć związanych było z przetwarzaniem danych osobowych. Cztery 
z nich były zawarte z pracownikami Urzędu, posiadającymi upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie. W pozostałych dwóch umowach 
zleceniobiorcy zostali upoważnieni przez Burmistrza, jako administratora, do 
przetwarzania danych. 

(akta kontroli str. 208-209, 214-222, 230-231, 240-256) 

W okresie od 25 maja 2018 r. do 30 października 2019 r. rozwiązano umowy 
o pracę z 34 pracownikami, przy czym pięciu z nich zostało ponownie 
zatrudnionych. W 20 przypadkach na 27 zmiana miejsca pracy w ramach Urzędu 
była związana ze zmianami reorganizacyjnymi w Urzędzie (zmiana nazw komórek 
organizacyjnych) i pracownicy przechodzili do nowych komórek z dotychczasowymi 
zadaniami i kompetencjami. 

Kontrolą objęto losowo wybraną grupę 9 osób spośród ww. pracowników, z którymi 
rozwiązano umowy o pracę (26,5%), i czterech osób spośród siedmiu pracowników, 
których zmiana komórki organizacyjnej w ramach Urzędu wiązała się ze zmianą 
zadań (57%). 
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W wyniku analizy ustalono, że: 

 konta osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę, zostały zablokowane, 
co powodowało brak możliwości logowania do systemu informatycznego Urzędu;  

 daty blokady kont tych użytkowników były tożsame z datami rozwiązania 
stosunku pracy z nimi; 

 w przypadku pracowników, którzy zmienili pracę w ramach Urzędu, zgodnie 
z wnioskiem kierownika ich dotychczasowej komórki organizacyjnej odebrano im 
uprawnienia do zasobów sieciowych dotychczas wykorzystywanych. 
Uprawnienia do zasobów w ramach nowej komórki organizacyjnej (w której 
pracownik po zmianie wykonuje swoje obowiązki) zostały nadane po złożeniu 
stosownego wniosku przez kierownika nowej komórki organizacyjnej. 

(akta kontroli str. 210-213, 223-229, 280-281) 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie powierzano przetwarzanie danych 
osobowych innym podmiotom. Podstawą powierzenia była umowa powierzenia 
przetwarzania danych stanowiąca załącznik do umowy na realizację głównego 
przedmiotu zamówienia lub stosowne zapisy dotyczące powierzenia zawarte 
w umowie na realizację danego przedmiotu zamówienia. 
Rejestr podmiotów przetwarzających powierzone dane osobowe był prowadzony 
przez IOD. Wskazano w nim, że w 2018 r. podpisano 25 umów powierzenia, 
a w 2019 r. 33 umowy.  
Powierzenia przetwarzania danych dotyczyły m.in.: korzystania z zewnętrznej 
kancelarii prawnej, prowadzenia aplikacji ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
realizacji projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” (współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER), wykonania operatów 
szacunkowych dla potrzeb ustalenia np. opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego lub opłaty adiacenckiej. 
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowił załącznik do 
PBDO. 

Analiza pięciu umów powierzenia przekazania danych przez Burmistrza, jako ich 
administratora, wykazała, że zawierały one elementy wskazane w art. 28 ust. 3 
RODO. 

Jak wskazał Burmistrz, z uwagi na brak jakichkolwiek zgłoszeń, możliwości 
wystąpienia incydentu związanego z powierzeniem przekazania danych osobowych 
oraz brak sygnałów mogących sugerować wystąpienie nieprawidłowości w sposobie 
przetwarzania danych osobowych przez te podmioty nie zaszła konieczność 
przeprowadzenia kontroli w żadnym z tych podmiotów. 

W wyniku dokonanej przez Urząd analizy wszystkich umów długoterminowych 
zawartych przed 25 maja 2018 r. ustalono, że po wejściu w życie RODO wszystkie 
te umowy zostały zaktualizowane: 

 w jednym przypadku zawarto nową umowę; 

 w jednym zamieniono szczegółowy zapis umowy na odrębną umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

 w jednym przypadku zaktualizowano umowę powierzenia stanowiącą załącznik 
do głównej umowy; 

 w pozostałych czterech przypadkach umowy zostały aneksowane w maju 2018 r. 

(akta kontroli str. 72-87, 257-264, 277-289) 

Jak wskazał Burmistrz: w okresie objętym kontrolą Urząd Miejski w Chrzanowie 
wykonywał i nadal wykonuje zadania podmiotu przetwarzającego dane na 
podstawie upoważnień wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych 
umów np.:  
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 na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego Urząd posiada 
dostęp do Rejestru Stanu Cywilnego, 

 na podstawie art. 6 ust. 4 i 7 ustawy o ewidencji ludności Urząd posiada dostęp 
do Rejestru PESEL, 

 umowa o wzajemnym powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta 
pomiędzy Skarbem Państwa - Krajowym Biurem Wyborczym a Gminą Chrzanów 
w celu realizacji zadań w zakresie organizacji i przeprowadzania zarówno 
ogólnopolskich, jak i lokalnych wyborów oraz referendów. 

(akta kontroli str. 39-45) 

Umowa z Krajowym Biurem Wyborczym21 została zawarta na czas nieokreślony 
i zawierała wszystkie obligatoryjne elementy wskazane w art. 28 ust. 3 RODO. 

(akta kontroli str. 125-132) 

2.3. Monitoring wizyjny 

Zarządzeniem z 31 sierpnia 2018 r.22 na terenie Urzędu, tj. w budynkach 
zlokalizowanych w Chrzanowie przy Alei Henryka 20 i 30, w celu m.in. zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie Urzędu 
oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę, wprowadzono rejestrację obrazu (całodobowy monitoring).  
Zgodnie z ww. zarządzeniem:  

 nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego sprawował Sekretarz 
Gminy;  

 nagrania obrazu pracodawca przetwarzał wyłącznie dla celów, dla których 
zostały dokonane i przechowywał przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy 
od dnia nagrania; po upływie tego okresu nagrania zawierające dane osobowe 
podlegały zniszczeniu (nie stwierdzono istnienia nagrań o dacie utworzenia 
sprzed 90 dni23);  

 obszar monitoringu obejmował wejścia główne do budynków, wejścia od strony 
parkingów, wjazdy na parkingi oraz pasaż i zaplecze budynku przy Alei Henryka 
30; pracodawca wprowadził kontrolę wykonywanych czynności w systemie 
informatycznym (monitoring komputera; nie naruszał on tajemnicy 
korespondencji i innych dóbr osobistych pracownika); dane zebrane za pomocą 
narzędzi do monitoringu nie były profilowane. 

Zarządzenie weszło w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do 
wiadomości pracowników Urzędu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, 
czyli 14 września 2019 r. 

(akta kontroli str.  203-205) 

Przy wejściach do ww. budynków znajdowały się dobrze widoczne i czytelne 
informacje o zainstalowanych kamerach („obiekt monitorowany” i symbol kamery) 
oraz pisemna informacja dotycząca monitoringu wizyjnego. W tej informacji 
wskazano, że administratorem danych osobowych jest Gmina Chrzanów 
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa oraz podano mailowy 
i telefoniczny kontakt do IOD. 

(akta kontroli str. 282-283, 302-303) 

  

                                                      
21 Umowa z 13 sierpnia 2018 r.  
22 Zarządzenie Nr B.120.140.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 

załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 765/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 11 grudnia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. 

23 Według stanu na 7 października 2019 r. 
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2.4. Ochrona systemów informatycznych 

W zakresie monitorowania i ochrony mienia Urzędu podpisano dwie umowy24, 
których przedmiotem było dostarczanie, odbieranie i przechowywanie kluczy do tych 
obiektów oraz monitoring systemu alarmowego zabezpieczającego te budynki. 
Monitoring systemu alarmowego miał polegać na patrolu interwencyjnym oraz 
powiadamianiu straży pożarnej, policji lub innych służb. Przy realizacji tych umów 
przedstawiciele firmy ochroniarskiej, która była stroną umów, nie mogli wchodzić do 
budynków Urzędu. 
Urząd posiadał także umowę na wykonywanie konserwacji i naprawy instalacji 
sygnalizacji pożaru oraz włamania w budynkach Urzędu25. Umowa była realizowana 
przez przedstawicieli firmy pod nadzorem pracowników Urzędu. 

(akta kontroli str. 123-124) 

Do pełnienia funkcji ASI zostało wyznaczonych dwóch pracowników26, których 
obowiązkami było zarządzanie na poziomie administratora wszystkimi 
systemami/aplikacjami wdrożonymi w Urzędzie służącymi do realizacji zadań 
komórek organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad 
bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym Urzędu. 

(akta kontroli str. 57) 

Zgodnie z PBI aktywami wspierającymi używanymi przy przetwarzaniu informacji 
były m.in. wykorzystywane w Urzędzie: oprogramowanie, sieć i sprzęt. 
Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz kontrola dostępu fizycznego (zasady 
wydawania i zadawania kluczy, dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane 
były dane osobowe) zostały szczegółowo opisane w PBI. 
Zarządzanie kopiami zapasowymi i zabezpieczenie systemu informatycznego przed 
szkodliwym oprogramowaniem zostało uregulowane w IZSI. Kopie zapasowe były 
wykonywane według udokumentowanego harmonogramu sporządzanego przez 
ASI, miały być i były przechowywane na innym urządzeniu niż było wykonywane 
przetwarzanie). Okresowo przeprowadzano także weryfikację poprawności 
utworzenia i możliwości odtworzenia systemów z kopii. 
W Urzędzie zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, które było zarządzane 
centralnie. 

(akta kontroli str. 60-71, 88-96, 123-124, 284-285, 302-303) 

W wyniku przeprowadzonych oględzin serwerowni ustalono, że do pomieszczenia 
serwerowni nie było możliwe wejście bezpośrednio z korytarza. Wejście prowadziło 
poprzez dwa pokoje zajmowane przez ASI. Zarówno dostęp do tych pokoi 
z korytarza, jak i z tych pokoi do serwerowni był ograniczony czytnikami kart 
elektronicznych. Ewidencjonowano przebywanie osób w serwerowni (zeszyty 
wejść/wyjść). 

W serwerowni były zainstalowane dwie klimatyzacje (działające naprzemiennie, 
każda po 12 godzin). Centralka klimatyzacji powiadamiała SMS-owo 
odpowiedzialnych pracowników Urzędu o zmianach granicznych zakresów 
temperatury wewnątrz serwerowni.    
Wewnątrz serwerowni znajdowały się czujki systemu przeciwpożarowego, 
sygnalizator alarmu przeciwpożarowego oraz gaśnica (przeznaczona do gaszenia 
urządzeń pod napięciem). 
Serwery były umieszczone w specjalnych szafach typu „RACK”. Serwery zapewniały 
m.in. tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych Urzędu, wymiennie z serwerownią 
zlokalizowaną w drugim budynku Urzędu.   

                                                      
24 Umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
25 Umowa została zawarta na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
26 Zarządzenie Nr B.120.202.2018 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 7 listopada 2018 r. 
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Urządzenia serwerowni podłączone były do układu podtrzymywania napięcia „UPS”. 
Pod pomieszczeniem serwerowni znajdował się dodatkowy „UPS”. 
Stan okablowania nie wskazywał uszkodzeń. Przez pomieszczenia serwerowni nie 
przebiegały rury, nie znajdowały się w nich także urządzenia komputerowe 
wycofane z użytku lub materiały łatwopalne. 

(akta kontroli str. 284-285, 302-303) 

Zgodnie z IZSI metoda uwierzytelnienia polegała na ograniczeniu dostępu do 
poszczególnych systemów informatycznych poprzez konieczność podania 
niepowtarzalnego loginu i specjalnie skonstruowanego hasła.  W razie chwilowego 
zawieszenia wykonywania pracy wymagana była blokada stacji roboczej. 

(akta kontroli str. 88-96) 

Oględziny wybranych losowo 10 komputerów służących do przetwarzania danych 
osobowych przez pracowników Wydziału Podatków i Opłat obsługujących wyłącznie 
wewnętrzne bazy danych wykazały, że pracownicy: 
1) prawidłowo logowali się do systemu, tzn. zgodnie z obowiązującą w Urzędzie 

procedurą; 
2) byli w stanie zablokować ekran komputera na wypadek czasowego odejścia od 

komputera. 

(akta kontroli str.  88-96, 286-289) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Izba ocenia pozytywnie działania Burmistrza i pracowników Urzędu w obszarze 
wykorzystywania wdrożonych rozwiązań organizacyjnych dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

 

3. Zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym 
gromadzonymi, w Urzędzie 

3.1. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych 

Zgodnie z obowiązującą w Urzędzie „Procedurą zarządzania incydentami” IOD miał 
być poinformowany o wszystkich zdarzeniach mogących wpływać na 
bezpieczeństwo danych osobowych. Rejestr incydentów w Urzędzie był prowadzony 
przez IOD i według stanu na 7 listopada 2019 r., nie zawierał żadnych wpisów. 
Mając to na uwadze, w okresie objętym kontrolą Urząd nie zgłaszał do UODO 
przypadków naruszenia danych osobowych. 

(akta kontroli str. 39-45, 97-101, 239) 

3.2. Postępowanie z danymi osobowymi 

Zgodnie z art. 16 i 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłoszenia do 
Urzędu chęci skorzystania m.in. z prawa do usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”) i z prawa do sprostowania swoich nieprawidłowych danych lub ich 
uzupełnienia, jeżeli są niekompletne. Zasady realizacji tych praw zostały 
uregulowane w obowiązującej „Procedurze realizacji praw osób, których dane 
dotyczą”. Po wpłynięciu wniosku ma on zostać zadekretowany na wszystkie komórki 
organizacyjne i przesłany do nich drogą elektroniczną w celu zweryfikowania, czy 
dane wnioskującego były w nich przetwarzane. Na podstawie informacji 
otrzymanych z poszczególnych komórek organizacyjnych IOD przygotowuje 
odpowiedź do osoby wnioskującej.  

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie zgłoszono: 

 żądania dotyczącego usunięcia danych osobowych; 

 żądania sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 
(akta kontroli str.  39-45,113-122) 

Oględziny przeprowadzone w dwóch lokalizacjach Urzędu, tj. w budynku, w którym 
mieścił się Urząd Stanu Cywilnego, i w głównej siedzibie Urzędu wykazały że na 
tablicach informacyjnych znajdujących się w ogólnodostępnych pomieszczeniach tj. 
w holach przy wejściach, na korytarzach i w salach, w których odbywała się 
rejestracja oraz obsługa klientów, we wszystkich ww. lokalizacjach Urzędu nie było 
informacji zawierających dane osobowe. 

(akta kontroli str. 282-283, 302-303) 

Zasady postępowania z danymi nadmiarowymi i ich anonimizacja zostały wskazane 
w PBDO. W przypadku skierowania do Urzędu pisma zawierającego dane 
nadmiarowe względem danego celu przetwarzania dopuszczone zostało 
zastosowanie anonimizacji (zamazanie danych nadmiarowych uniemożliwiające ich 
odtworzenie) lub usunięcia tych danych z zasobów Urzędu (poprzez zniszczenie 
dokumentu w niszczarce; usunięcie plików z komputera, poczty elektronicznej 
i z „kosza”; odesłanie nadmiarowych danych, jeśli były w formie oryginału). Jak 
wskazał Kierownik Biura Cyfryzacji obecnie Urząd zakupuje niszczarki zgodne ze 
standardem DIN 66399 o poziomie bezpieczeństwa P-4. 
W PBDO zapisano, że dokumentacja wytwarzana przez pracowników komórek 
organizacyjnych Urzędu ma być przekazywana do archiwum zakładowego, 
ewidencjonowana i przechowywana według kategorii archiwalnej wydanej na 
podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt. Znajdująca się w archiwum 
dokumentacja niearchiwalna może być brakowana na podstawie zgody z Archiwum 
Państwowego w Katowicach przez firmę wybraną na podstawie zapytania 
ofertowego. Firma brakująca zabiera dokumentację przeznaczoną do zniszczenia 
pod nadzorem archiwisty (dokumenty zapakowane do zaplombowanych 
kontenerów) i po ich zniszczeniu wystawia certyfikat zniszczenia. 

 (akta kontroli str. 72-87, 123-124, 295-301) 

3.3. Ochrona danych osobowych pracowników 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz, jako pracodawca i administrator danych 
osobowych, informował zatrudnianych w Urzędzie pracowników o przetwarzaniu ich 
danych osobowych. Każdy z pracowników składał oświadczenie potwierdzające 
zapoznanie się z informacjami zawartymi w „Klauzuli informacyjnej dla osób 
zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie”.  

W Klauzuli wskazano, kto jest administratorem danych osobowych pracownika i kto 
pełni funkcję IOD podając ich dane kontaktowe. Ponadto Klauzula wskazywała 
podstawę przetwarzania danych osobowych, informację o możliwości udostępnienia 
danych innym uprawnionym podmiotom, informację o okresie ich przechowywania 
oraz informację o prawie: dostępu pracownika do swoich danych osobowych, do ich 
sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
W Klauzuli wskazano, że dane osobowe pracownika nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Analiza akt osobowych 10 pracowników wykazała, że w części B tych akt 
znajdowały się podpisane przez pracowników ww. klauzule informacyjne.  

(akta kontroli str.  39-45, 54-55,134-154) 

 



 

17 

Cztery umowy zlecenia były zawarte z pracownikami Urzędu, którzy mieli w aktach 
osobowych podpisaną „Klauzulę informacyjną dla osób zatrudnionych w Urzędzie 
Miejskim w Chrzanowie”. W pozostałych dwóch umowach zamieszczono klauzule 
dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 (akta kontroli str. 230-231, 240-256) 

W okresie od dnia wejścia w życie RODO do 30 października 2019 r. w Urzędzie 
prowadzono 19 postępowań rekrutacyjnych. W każdym z ogłoszeń o naborze 
pracowników zamieszczona była „Informacja w zakresie przetwarzania danych 
osobowych kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze”, wskazująca m.in.: 
kontakt do administratora danych i do IOD, cel i sposób przetwarzania danych 
osobowych kandydatów. W Informacji zaznaczono, że zebrane dane osobowe nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 (akta kontroli str. 208-209, 232-235) 

W „Regulamine naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim 
w Chrzanowie27” wskazano, że: 
1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji 

zostaną dołączone do jego akt osobowych. Jego dane osobowe będą 
przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa; 

2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do 
końcowej selekcji, ale nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze 
naboru. Po tym terminie zostaną zwrócone kandydatowi; 

3. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie spełniły wymagań 
formalnych, będą przechowywane do dnia upublicznienia informacji o wyniku 
naboru, a następnie zostaną zwrócone kandydatowi. 

W rejestrze czynności Biura Kadr w części dotyczącej planowanego terminu 
usunięcia kategorii danych (pkt 8) wskazano: „zgodnie z regulaminem naboru, kat. 
archiwalna 5 lat”. 

(akta kontroli str.  235-237) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NIK ocenia pozytywnie działania Burmistrza i pracowników Urzędu w obszarze 
zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi. 

 

                                                      
27 Zarządzenie Nr 126/2009 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim 
w Chrzanowie” ze zm. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z usunięciem stwierdzonej nieprawidłowości NIK nie formułuje uwag 
i wniosków pokontrolnych. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W związku z niesformułowaniem uwag oraz wniosków NIK nie oczekuje odpowiedzi 
na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków,       grudnia 2019 r. 

 

Kontroler 

 

Małgorzata Korusiewicz 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

 

 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


