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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Szczecin1 Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin 
 
Piotr Krzystek, Prezydent Miasta2 od 4 grudnia 2006 r  
 
 
1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce 
2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony 

danych osobowych 
3. Zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi, w tym gromadzonymi, 

w jednostce 
 
Od 25 maja 2018 r. do 6 listopada 2019 r. oraz dla zdarzeń wcześniejszych jeśli 
mają wpływ na kontrolowaną działalność 
 
Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 
 
 
Ewelina Czerepska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/146/2019 z 30.08.2019 r.  
Mirela Zając, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LSZ/155/2019 
z 04.09.2019 r.  
 

(akta kontroli str.1 -4, 251-252) 
 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub UM Szczecin.  
2 Dalej: Prezydent. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Urząd został prawidłowo przygotowany do wdrożenia RODO5. Dokumentacja 
dotycząca ochrony danych osobowych uwzględniała przepisy ww. rozporządzenia, 
a pracownicy zostali w tym zakresie przeszkoleni. Prezydent prawidłowo powołał 
Inspektora Ochrony Danych6 i zgłosił ten fakt Prezesowi Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych7. IOD prawidłowo realizował wynikające ze wskazanego rozporządzenia 
zadania, a jego przygotowanie i kwalifikacje zawodowe spełniały wymagania 
określone w przepisach RODO. Ochrona danych osobowych prowadzona była 
zgodnie z wytycznymi określonymi w RODO w zakresie posiadania przez 
pracowników upoważnień do przetwarzania tych danych, prowadzenia rejestru 
czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania 
danych. W Urzędzie właściwie zorganizowano monitoring wizyjny, a pracownicy 
oraz petenci mieli możliwość powzięcia informacji o jego stosowaniu. Wdrożone 
zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikały z obowiązujących procedur 
bezpieczeństwa. Na stronach internetowych Urzędu oraz na tablicach 
informacyjnych w ogólnodostępnych miejscach budynku Urzędu ochrona danych 
prowadzona była zgodnie z przepisami.  Pracownicy oraz kandydaci na stanowiska 
urzędnicze byli informowani o przetwarzaniu ich danych oraz o przyjętych 
rozwiązaniach dotyczących ochrony danych osobowych. W Urzędzie uregulowano 
i stosowano procedury niszczenia dokumentów i nośników zawierających dane 
osobowe. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieodebrania 
19 pracownikom (z 23), z którymi rozwiązano stosunek pracy, dostępu do systemów 
informatycznych zawierających dane osobowe, opóźnienia w zawarciu dwóch 
umów8, na podstawie których powierzono przetwarzanie danych podmiotowi 
zewnętrznemu, a także niezawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych do umowy zawartej na wykonanie usługi zniszczenia dokumentacji 
niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w jednostce 

1.1 Przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami RODO 

W Urzędzie sporządzono arkusze identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem 
oddzielnie na rok 2018 i 201910. Arkusze zawierały kolumny: identyfikacja celu, 
zidentyfikowane ryzyko - nazwa ryzyka, analiza ryzyka, odpowiedź na ryzyko. 
W arkuszach wskazano m.in. cele, ryzyka oraz planowane działania. W arkuszu na 
rok 2018 i 2019 wskazano m.in. przeprowadzenie szkoleń w celu redukcji zagrożeń 

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

opisowej. 
5 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); dalej: RODO, 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm. 
6 Dalej: IOD. 
7 Dalej: UODO. 
8 Jedna umowa została zawarta na pięć miesięcy i 22 dni od dnia wejścia w życie RODO, tj. 25.05.2018 r., druga 
umowa 18 dni od tego dnia. 
9 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. 
10 Arkusz na rok 2018 r. podpisany został 03.01.2018 r., na rok 2019 – 24.05.2019 r. 
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związanych z bezpieczeństwem sieci i komputerów oraz ochroną danych 
osobowych11; dostosowanie dokumentacji do zmieniających się przepisów prawa12;  
dostosowanie serwisów do zmieniających się przepisów prawa13. 

 (dowód: akta kontroli str. 63) 

W Urzędzie sporządzono odrębnie analizę ryzyk IT. Ujęto ją w załączniku nr 20 do 
Zarządzenia nr 150/18 Prezydenta Miasta Szczecin z 06.04.2018 r. w sprawie 
określenia zasad bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych dla Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Szczecin14. Załącznik ten zawierał rejestr 
ryzyk IT zidentyfikowanych w Urzędzie15. Wśród ryzyk wymieniono m.in.: błędy 
przesyłania, adresowania danych, kopiowanie, podmiana, niszczenie lub 
szyfrowanie plików, nieświadome udostępnianie informacji, świadome udostępnianie 
informacji. Sporządzono macierz prawdopodobieństwa.  

(akta kontroli str. 10, 22, 51 - 55) 

Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie wyjaśnił, że podstawą analizy ryzyka 
związanego z przetwarzaniem danych osobowych były dane zawarte we wnioskach 
rejestracyjnych zbiorów danych osobowych. W okresie poprzedzającym stosowanie 
RODO – rodzaje zbiorów danych osobowych zostały poddane analizie i określone 
w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych (prowadzonym w Urzędzie 
od 08.05.2018 r.) i rejestrze kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 
(prowadzonym w Urzędzie od 21.05.2018 r.).  

(akta kontroli str. 195 – 202, 273, 772-774) 

W okresie objętym kontrolą do Prezydenta wpłynęła jedna skarga związana 
z ochroną danych osobowych. Skarga dotyczyła nieuprawnionego, zdaniem osoby 
skarżącej, udostępnienia jej danych osobowych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Prezydent 
pisemnie zawiadomił osobę skarżącą o sposobie załatwienia skargi informując, 
że działanie Miejskiego Konserwatora Zabytków nie było naruszeniem 
obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

(akta kontroli str. 56 - 62) 

W Urzędzie opracowano dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych 
uwzględniającą wymogi RODO, w szczególności art. 5 ust. 1 lit. f)  
oraz art. 24 ust. 1 i 2.  
W Zarządzeniu Nr 150/18 zapisano, że UM Szczecin deklaruje, że System 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji16, w tym Polityka Bezpieczeństwa 
Informacji17 został opracowany na podstawie m.in. polskiej normy do ustanawiania 
zabezpieczeń. W Zarządzeniu tym wskazano, że nadrzędnym celem PBI jest 
zapewnienie właściwej ochrony zasobów UM oraz właściwy dobór zabezpieczeń. 

                                                      
11 Zaplanowano następujące działania: przeprowadzenie szkoleń e-learningowych z bezpieczeństwa 
informatycznego i sieci dla pracowników UM, przeprowadzenie szkoleń merytorycznych dla Wydziału 
Informatyki, uświadomienie pracownikom zagrożeń związanych z cyberprzestępczością poprzez informowanie 
o publikacjach zamieszczanych w Portalu Bezpieczni Razem.  
12 Zaplanowano następujące działania: przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zgodnych z RODO z wykonawcami, aktualizacja umów powierzenia przetwarzania zgodnych z RODO 
z wykonawcami w ciągu 2019 r. 
13 Zaplanowano następujące działania: przygotowanie klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO na stronie BIP, 
aktualizacja Polityki prywatności, nadzór nad zapisami dot. klauzul informacyjnych zgodnych z RODO na 
stronach UM na bieżąco w ciągu 2019 r. oraz nadzór nad zapisami dot. Polityki prywatności na bieżąco w ciągu 
2019 r.  
14 Dalej: Zarządzenie Nr 150/18. 
15 Dla rejestru ryzyk IT zidentyfikowanych w Urzędzie ustalono: zdarzenie, skutek, prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka, wpływ ryzyka, podatność, reakcję, działanie, właściciela ryzyka. 
16 Dalej: SZBI. 
17 Dalej: PBI. 
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W § 5 Zarządzenia Nr 150/18 wskazano, że Administratorem Danych18 w Urzędzie 
jest Prezydent Miasta Szczecin. AD powołuje Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji19 zapewniającego przestrzeganie przepisów o ochronie danych 
osobowych.  
W celu określenia zasad przetwarzania danych osobowych wprowadzono: 
- Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych (załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 150/18), 
- Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania 
Danych Osobowych (załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/18)20.  
Ponadto w Urzędzie wprowadzono Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia 
ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Szczecin (załącznik Nr 15 
do Zarządzenia Nr 150/18). 
W Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w § 2 zapisano, 
że AD zatwierdza warunki techniczne i organizacyjne służące bezpieczeństwu 
informacji, w tym ochronie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
W § 9 wprowadzono zasady zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i części 
pomieszczeń w celu zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności. 
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania 
Danych Osobowych21 określała sposób zabezpieczenia i zarządzania systemem 
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zasady ochrony 
danych osobowych zawartych w systemie informatycznym Urzędu, zasady 
użytkowania programów komputerowych i baz danych Urzędu oraz zasady 
korzystania z zasobów informatycznych Urzędu. W § 7 tej Instrukcji wprowadzono 
zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, w tym m.in. system definiowania 
użytkowników, grup oraz haseł, rozpoczynanie pracy przez użytkownika systemu po 
jego uwierzytelnieniu, archiwizowanie systemów, programów i przechowywanych 
danych. W § 22 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym wymieniono 
elementy jakie powinna zawierać prowadzona w Urzędzie ewidencja osób 
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w tym imię i nazwisko 
użytkownika, identyfikator, data wprowadzenia, pierwsze hasło oraz data 
wyrejestrowania. W wyniku badania stwierdzono, że ewidencja nie zawierała 
informacji o pierwszym haśle.    

(akta kontroli str. 64 – 65, 604-615, 644, 751-752) 

IOD wyjaśnił, że (…) wymóg przechowywania informacji o pierwszym haśle wynikał 
z wymagań rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych 
z 29.08.1997 r. Realizacja rozporządzeń wymagała prowadzenia ewidencji w formie 
bazy danych, w której kolumna zawierająca informację o pierwszym haśle, z uwagi 
na właściwą ochronę była szyfrowana. Zaktualizowana dokumentacja PBI w 2018 r. 
była przygotowana w czasie obowiązywania jeszcze ww. ustawy i rozporządzeń 
wykonawczych, ale już pod wymagania jakie określało RODO i rozporządzenia (…) 
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…). Te akty prawne nie określały 
wymogu przechowywania ww. informacji po 25.05.2018 r.  

(akta kontroli str. 644, 751-752) 

                                                      
18 Dalej: AD.  
19 Dalej: ABI. 
20 Dalej: Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.  
21 Na system składa się m.in. system ZSIFK, branżowe bazy danych i systemy administracji rządowej. 
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W Urzędzie, zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 RODO, prowadzony był w formie 
elektronicznej rejestr czynności przetwarzania danych osobowych22 oraz rejestr 
kategorii czynności przetwarzania danych osobowych23.  

(akta kontroli str. 64, 196, 772-774) 

Zgodnie z wymogiem art. 33 ust. 5 RODO w Urzędzie dokumentowano sprawy 
z zakresu naruszenia ochrony danych, w tym okoliczności naruszenia ochrony 
danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Szczegółowy opis 
prowadzenia ww. spraw został zawarty w obszarze 3 wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 65) 

W zakresie ochrony danych osobowych obowiązywało Zarządzenie Nr 150/18 wraz 
ze sporządzonymi do niego załącznikami. Zaznajomienie pracowników Urzędu 
z ww. dokumentacją odbywało się w trakcie szkoleń wewnętrznych24 prowadzonych 
przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ IOD oraz szkoleń e-learningowych 
prowadzonych w Urzędzie. Pracownicy po szkoleniu potwierdzali zapoznanie się 
z ww. dokumentacją poprzez podpisywanie listy obecności lub poprzez uzyskanie 
certyfikatu szkolenia e-learningowego. 

(akta kontroli str. 63, 66) 

1.2 Wyznaczenie i działanie Inspektora Ochrony Danych 

Z dniem 25.05.2018 r. dotychczasowy ABI Urzędu, na podstawie art. 158 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych25 stał się IOD26. 
O jego wyznaczeniu Urząd poinformował w terminie27 Urząd Ochrony Danych 
Osobowych. Nie wyznaczono zastępcy IOD. 
Na stronie internetowej Urzędu podano dane kontaktowe IOD. Dane na stronie 
internetowej były aktualne. Osoba będąca IOD posiadała odpowiednie kwalifikacje 
do pełnienia tej funkcji, podlegała służbowo bezpośrednio Prezydentowi Miasta, co 
gwarantowało niezależność i niewystępowanie konfliktu interesów. IOD nie był 
odwoływany w okresie objętym kontrolą. 

(akta kontroli str. 67 – 72, 192) 

IOD informował Prezydenta o obowiązkach związanych z ochroną danych, udzielał 
zaleceń28. W Urzędzie monitorowano przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony 
danych osobowych. IOD brał udział w spotkaniach szkoleniowych z udziałem 
przedstawicieli organu nadzorczego i Ministerstwa Cyfryzacji29. IOD był gotowy 
pełnić funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego, jednak nie wystąpiła 
taka potrzeba.  

(akta kontroli str. 87 – 88, 91 - 118) 

1.3 Inne działania jednostki związane z wdrażaniem RODO 

Urząd informował osoby o przetwarzaniu ich danych osobowych, m.in. poprzez 
umieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie BIP Urzędu, umieszczenie w sali 
obsługi interesantów komunikatu o realizacji obowiązku informacyjnego, 

                                                      
22 Od 08.05.2018 r. 
23 Od 21.05.2018 r. 
24 W trakcie których informowano pracowników Urzędu o zasadach bezpieczeństwa informacji oraz wytycznych 
dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu. 
25 Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.  
26 IOD był pracownikiem Urzędu od 1993 r. Ukończył Politechnikę Szczecińską Wydział Inżynieryjno-
Ekonomiczny specjalność: organizacja przetwarzania danych oraz studia podyplomowe w zakresie: 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Uczestniczył w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych.  
27 Tj. w dniu 30.08.2018 r., zgodnie z art. 158 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 
28 Np. omawiał z Architektem Miasta, na jego wniosek, kwestie formularza zgłoszeniowego do konkursu. 
29 Np. w marcu 2018 r. odbyło się szkolenie, którego celem było wprowadzenie w problematykę RODO oraz 
krajowych przepisów o ochronie danych osobowych wraz ze wskazaniem kierunku możliwych działań 
wdrażających przepisy w organizacji. 
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umieszczanie klauzuli informacyjnej na potwierdzeniu przyjęcia wniosku oraz na  
wiadomości email wychodzącej poza Urząd.  

(akta kontroli str.71 – 72, 121 – 125, 165) 

W 2018 r. przeprowadzony został w Urzędzie audyt regulacji wewnętrznych 
dotyczących ochrony danych osobowych, przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych (upoważnienia do przetwarzania, zbiory danych osobowych, 
postępowanie z incydentami), przygotowania w zakresie wdrożenia przepisów 
RODO. Sprawozdanie końcowe z zadania zapewniającego "Bezpieczeństwo 
informacji" sporządzono 02.07.2018 r, audytem objęto realizację zadań w zakresie 
bezpieczeństwa informacji w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017r.  
Wydano pięć zaleceń: 
a) opracowanie i wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji uwzgledniającej 

zapisy rozporządzenia w sprawie KRI oraz RODO, zgodnie ze standardami 
kontroli zarządczej, 

b) rzetelne ewidencjonowanie oraz dokumentowanie prowadzonych spraw 
związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych, w tym w szczególności 
sposobu załatwienia spraw oraz podjętych działaniach zaradczych, zgodnie ze 
standardami kontroli zarządczej, 

c) w opracowywanym projekcie PBI określić wymóg ewidencjonowania incydentów 
związanych z bezpieczeństwem danych w prowadzonym przez ABI rejestrze, 
zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, 

d) opracowanie i wprowadzenie rejestru czynności przetwarzania, zgodnie ze 
standardami kontroli zarządczej, 

e) podjęcie działań zmierzających do wykonania czynności wskazanych 
w Harmonogramie wdrażania RODO w Urzędzie Miasta Szczecin. 

Zgodnie z kartą realizacji zaleceń z 22.01.2019 r. ww. zadania zapewniającego 
zalecenia w punktach a) – d) zostały wdrożone, wykonanie zalecenia z punktu e) 
poddane zostanie monitoringowi realizacji zaleceń i czynnościom sprawdzającym 
(według Planu Audytu na rok 2019). 

(akta kontroli str. 126 – 153, 167 - 168) 

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w różnych formach szkolenia z zakresu RODO 
(grupowo, indywidualnie, w formie e-learningowej). Prowadzone były one przez IOD 
lub podmioty zewnętrzne. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. realizację 
i wdrażanie przepisów rozporządzenia RODO, obowiązkową dokumentację 
przetwarzania danych w RODO lub udostępniania informacji publicznej w świetle 
wymogów RODO.  
IOD wyjaśnił, że udział pracowników przeszkolonych w stosunku do ilości osób 
biorących udział w procesie przetwarzania danych osobowych30 wyniósł ponad 
98%31.  
Wszyscy aktywni pracownicy: Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Wydziału 
Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz Biura Obsługi 
Interesantów zostali przeszkoleni w formie e-learningowej.  

(akta kontroli str. 88 – 89, 154 – 164, 216 - 223) 

 
 
 
 

                                                      
30 W Urzędzie wydano 1214 upoważnień (wg stanu na 13.07.2019 r.) do przetwarzania danych osobowych, 
w tym 229 do przetwarzania danych osobowych wrażliwych. W okresie objętym kontrolą, według danych 
Wydziału Organizacyjnego Urzędu, przeszkolono (w różnych formach szkoleń) w zakresie RODO łącznie 1177 
pracowników. 
31 Brakująca liczba około 2% wynikała m.in. z długotrwałej nieobecność osób. 
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Łączne koszty wprowadzenia RODO wyniosły w Urzędzie 67 283 zł, w tym: 

 szkoleń pracowników: 51 467 zł, 

 uruchomienia komunikatorów telefonicznych, zakupu stojaków na komunikaty 
RODO, wydruku komunikatów, wydruku informacji na drzwi wejściowe do 
dwóch budynków Urzędu: 11 813 zł, 

 programu LEX Ochrona Danych Osobowych: 2 417 zł, 

 oprogramowania do anonimizacji danych PDF Eraser Pro: 1 586 zł.  
(akta kontroli str. 164 - 166) 

Urząd nie poniósł wydatków związanych z niewłaściwym stosowaniem RODO.  
(akta kontroli str. 89) 

1.4 Nadzór gminy nad podległymi jednostkami w obszarze stosowania RODO 

Gmina Miasto Szczecin nie nadzorowała bezpośrednio opracowania w jednostkach 
podległych zasad ochrony danych osobowych. Przyjęto, że kierownicy tych 
jednostek  będą administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów 
RODO. AD samodzielnie decydowali o formie powołania IOD, trybie i sposobie 
wdrażania RODO w jednostkach. Nadzór merytoryczny nad jednostkami 
sprawowały właściwe do tych zadań wydziały Urzędu. Przykładowo Wydział Oświaty 
monitorował wdrażanie zasad RODO w jednostkach oświatowych prowadząc 
cykliczne spotkania, na których omawiano m.in. zasady organizacji monitoringu 
w szkołach, zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia i rodzica. W 2019 r. w 149 
jednostkach oświatowych podległych Gminie Miasto Szczecin przeprowadzony 
został przez zewnętrzną firmę audyt. Wyniki audytu w lipcu 2019 r. zostały 
przedłożone Dyrektorowi Wydziału Oświaty. Najczęstszym stwierdzonym 
uchybieniem było brak zawartej umowy powierzenia przetwarzania z hostingodawcą 
strony internetowej placówki; brak opracowania uaktualnionej instrukcji archiwalnej, 
kancelaryjnej i JRWA32; brak informowania na piśmie nowo zatrudnionych 
pracowników o monitoringu. 
W placówkach edukacyjnych, przedszkolnych i żłobkach Urząd sfinansował 
działanie w nich IOD poprzez zawarcie umów pomiędzy tymi jednostkami 
a Szczecińskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, który zapewnił kadrę 
merytoryczną do pełnienia tych funkcji. 
IOD Urzędu wyjaśnił, że odbył kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami jednostek 
Gminy, w tym 28 w ich siedzibach w zakresie dotyczącym przetwarzania danych 
osobowych. Spotkania dotyczyły aktualizacji umów powierzenia przetwarzania 
danych osobowych i zasad ich realizacji.  
IOD Urzędu wyjaśnił, że jest w stałym kontakcie z IOD podległych Urzędowi 
jednostek organizacyjnych. Na stronach jednostek organizacyjnych podległych 
Gminie umieszczone były klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych 
osobowych33. 
Do Urzędu nie wpłynęły skargi na działanie podległych jednostek w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem skargi na Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie opisanej na str. 4 wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 56 – 62, 87-90, 94, 169 – 190) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

                                                      
32 Tj. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.  
33 Weryfikacją objęto strony internetowe Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Zarządu Dróg 
i Transportu Miejskiego oraz wybrane jednostki oświatowe (Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczecinie z Oddziałami 
Dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Urząd został prawidłowo przygotowany do wdrożenia rozporządzenia RODO. 
Opracowano dokumentację ochrony danych osobowych uwzględniającą przepisy 
RODO, w tym Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, 
Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. W prowadzonej ewidencji osób 
upoważnionych nie uwzględniono, zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemem 
Informatycznym, informacji o pierwszym haśle. Prawidłowo wyznaczono IOD 
mającego odpowiednie kwalifikacje, który podlegał bezpośrednio Prezydentowi 
i realizował ustawowe zadania. Pracownicy Urzędu indywidualnie, grupowo lub 
w formie e-lerningowej zostali przeszkoleni w zakresie dotyczącym RODO. 
 

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie ochrony danych 
osobowych 

2.1 Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami RODO 

W prowadzonym od 08.05.2018 r. w Urzędzie rejestrze czynności przetwarzania 
danych zawarte zostały wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 30 ust. 1 
RODO, wskazano również podstawę przetwarzania danych osobowych. Biuro 
Obsługi Interesanta34 prowadziło m.in. rejestr Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz 
Szczecińskiej Karty Seniora na podstawie danych osobowych wnioskodawców 
i członków ich rodzin. Wydział Spraw Obywatelskich prowadził m.in. rejestr 
mieszkańców i rejestr wyborców na podstawie danych osobowych wskazanych 
w przepisach ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 35 oraz ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy36. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych37 
prowadził lokalne ewidencje podatkowe m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego i środków transportowych, ewidencję opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na podstawie danych podatników. Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji 
Stanów Prawnych Nieruchomości38 prowadził m.in. rejestr sprzedaży lokali 
mieszkalnych, użytkowych, garaży na rzecz ich najemców, rejestr w zakresie 
ustanowienia, pozyskania, zwolnienia służebności gruntowej.  

(akta kontroli str. 259-273) 

Urząd prowadził rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu 
administratorów: Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego39 Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie40, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie41, szczecińskich jednostek 
oświatowych42, Straży Miejskiej w Szczecinie43, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej44, Biura Planowania Przestrzennego45. Rejestr 

                                                      
34 Dalej: BOI, wybrane do szczegółowej kontroli. 
35 Dz. U. z 2019 r. poz. 1397. 
36 Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm. 
37 Dalej: WPiOL.  
38 Dalej: WMiRSPN, wybrany do szczegółowej kontroli. 
39 Zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wprowadzanie do systemu SL2014 danych osobowych 
uczestników projektów „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, 
„Akademia Kompetencji – doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.  
40 Przeglądanie, powielanie danych osób zarejestrowanych jako bezrobotne w celu dofinansowania świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów. 
41 Przeglądanie oraz powielanie danych dotyczących świadczeniobiorców MOPR w celu dofinansowania 
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. 
42 Udostępnianie i utrzymywanie zdalnej platformy programistycznej do prowadzenia dziennika lekcyjnego 
w środowisku sprzętowo-programowym przetwarzającego.  
43 Dostarczenie usługi poczty elektronicznej.  
44 Dostarczenie usługi poczty elektronicznej. 
45 Dostarczenie usługi poczty elektronicznej. 
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kategorii czynności przetwarzania zawierał elementy określone w art. 30 ust. 
2 RODO.  

(akta kontroli str. 83-84, 299-303) 

W Urzędzie dokonywano aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych oraz 
rejestru kategorii czynności przetwarzania danych. Rejestr czynności przetwarzania 
danych aktualizowano m.in. w związku ze zmianą przepisów prawa46, w przypadku 
nowej czynności przetwarzania danych47, w przypadku zmiany struktury 
organizacyjnej48. Rejestr kategorii czynności zaktualizowano w związku ze zmianami 
pięciu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych między 
placówkami oświatowymi a Prezydentem Miasta Szczecin49.  

(akta kontroli str. 257, 273-303) 

W prowadzonych rejestrach, zgodne z art. 5 ust. 1 pkt c) RODO, nie zawierano 
danych zbędnych lub niewspółmiernych do danej kategorii czynności przetwarzania. 
Zbierane dane były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co było 
niezbędne do celów, w których były przetwarzane. Zbierane w rejestrach dane 
w szczególności nie zawierały danych wrażliwych.  

(akta kontroli str. 273, 299) 
2.2 Upoważnienia do przetwarzania danych  
 

IOD prowadził50 ewidencję wszystkich pracowników upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych. W ewidencji wskazano imię i nazwisko 
pracownika, przyporządkowany numer i identyfikator, zajmowane stanowisko, datę 
ostatniego szkolenia, jednostkę organizacyjną, datę wydania upoważnienia 
i zakończenia jego ważności. W ewidencji odnotowywano datę wprowadzenia, 
numer upoważnienia nadany przez Wydział Organizacyjny oraz numer 
upoważnienia uchylanego. Prowadzona ewidencja, dla zbadanej próby51, zawierała 
aktualne dane dotyczące zakończenia ważności wydanego upoważnienia.  

(akta kontroli str. 604-615, 630-637) 

Badanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracowników 
zatrudnionych w BOI i WMiRSPN52 wykazało, że wszyscy pracownicy53 posiadali 
odrębne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie 
art. 29 i 32 ust. 4 RODO54.             (akta kontroli str. 304-307) 

                                                      
46 W związku z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
RODO (Dz.U. poz. 730) oraz pismem IODS-S.142.1114.2019 z 29.04.2019 r. skierowanym do Dyrektorów 
Wydziałów/Kierowników Biur, zalecono uaktualnienie rejestrów czynności przetwarzania danych; w związku ze 
zmianą przepisów prawa uaktualniono m.in. rejestr prowadzony przez Biuro Architekta Miasta (przesłany do IOD 
24.05.2019 r.).  
47 Do IOD 15.04.2019 r. przekazało zaktualizowany rejestr w związku z opracowaniem nowej czynności m.in. 
w zakresie innego sposobu ewidencjonowania czasu pracy, prowadzenia korespondencji wychodzącej 
i przychodzącej.  
48 Do IOD w dniu 10.05.2019 r., w związku z przeniesieniem części zadań z BOI do WSO przesłano 
zaktualizowany rejestr.  
49 Zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w 2019 r. w systemie oświaty.  
50 Ewidencja prowadzona był w formie elektronicznej w podziale na lata w jednym pliku dla wszystkich 
pracowników. Prowadzono odrębny wykaz upoważnień wydanych w związku z przetwarzaniem danych 
wrażliwych.  
51 Na podstawie badania przeprowadzonego w oparciu o listę pracowników zatrudnionych (na 04.10.2019 r.) 
w BOI oraz WMiRSPN.  
52 Łącznie na 04.10.2019 r. zatrudnionych było 101 pracowników (w tym 52 w BOI i 49 w WMiRSPN), w tym 
pięciu pracowników było (w tym czterech z BOI i jeden z WMiRSPN) długotrwale nieobecnych, a okres ich 
nieobecności rozpoczął się przed 25.05.2018 r.  
53 Z wyjątkiem pięciu pracowników długotrwale nieobecnych, których okres nieobecności rozpoczął się przed 
25.05.2018 r. 
54 W tym 86 upoważnień zostało wydanych 22.05.2018 r, pozostałe upoważnienia, dla nowo zatrudnionych 
w badanych wydziałach i powracających po długotrwałej nieobecności pracowników, zostały wydane w III i IV 
kwartale 2018 r. (pięć upoważnień) i w 2019 r. (pięć upoważnień). Upoważnienia dla pozostałych pięciu 
pracowników, z powodu ich długotrwałej nieobecności nie zostały wydane.  
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W upoważnieniu m.in. wskazano podstawę prawną, imię i nazwisko osoby 
upoważnionej, jej stanowisko, jednostkę organizacyjną. Dokument ten upoważniał 
do przetwarzania danych osobowych stosowanie do powierzonych obowiązków 
służbowych, odpowiedzialności oraz poleceń wynikających z zakresu czynności na 
zajmowanym stanowisku. Jeżeli było to kolejne upoważnienie wydane dla 
pracownika, na upoważnieniu wskazano znak i datę upoważnienia, które traciło 
moc. Na upoważnieniu widniał podpis pracownika i data przyjęcia upoważnienia do 
wiadomości i stosowania.  

(akta kontroli str. 304-383) 

Badanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych 
przez Urząd na podstawie umowy zlecenia, przeprowadzono na próbie55 10 umów 
cywilnoprawnych56. Wszystkie osoby zatrudnione na podstawie poddanych badaniu 
umów, przetwarzały dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora – Gminy 
Miasto Szczecin – UM Szczecin, co było zgodne z art. 29 oraz 32 ust. 4 RODO. 
Upoważniono zleceniobiorców do przetwarzania danych osobowych i zobowiązano 
ich m.in. do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by 
przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO, zapewnienia poufności informacji 
uzyskanych w związku z realizacją umowy oraz zabezpieczenia tych danych przed 
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. 

(akta kontroli str.384-387) 

W badanym okresie rozwiązano stosunek pracy w BOI i WNiRSPN łącznie z 23 
pracownikami57. Daty unieważnienia dostępu tym pracownikom do systemów 
informatycznych Urzędu zawierających dane osobowe58 w 19 przypadkach (na 23 
zbadane) były późniejsze niż daty rozwiązania stosunku pracy i wynosiły od jednego 
do 22 dni, co zostało opisane w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”. Nie 
stwierdzono logowań pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy, do 
systemów informatycznych Urzędu po dniu, w którym stosunek pracy został 
rozwiązany59.                

(akta kontroli str.388-421) 

W badanym okresie 126 osób w ramach BOI i WNiRSPN zmieniło miejsce pracy. 
122 osoby, w wyniku reorganizacji, zostały przeniesione 25.03.2019 r. do 
utworzonego Wydziału Spraw Obywatelskich60. Zmiana miejsca zatrudnienia 
spowodowana reorganizacją61 nie była związana ze zmianą uprawnień osób 
zaangażowanych w proces przetwarzania informacji62. Z pozostałych czterech osób 
objętych badaniem, trzem nie odebrano uprawnień do systemów informatycznych 
z poprzedniego Wydziału/Biura, co zostało opisane w sekcji „stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

(akta kontroli str.388-407, 361-375, 413 – 421, 423-435) 

                                                      
55 W badanym okresie, do 25 września 2019 r., zawarto 1112 umów zleceń i o dzieło.  
56 Zawartych przez Urząd od 25 maja 2018 r. 
57 W tym z 18 z BOI i pięć z WNiRSPN.  
58 Ustalono 17.10.2019 r. na podstawie oględzin systemów informatycznych, w tym zawierających dane 
osobowe, do których mieli dostęp pracownicy, z którymi stosunek pracy został rozwiązany.  
59 Ustalono 17.10.2019 r. na podstawie oględzin systemów informatycznych, w tym serwerów.  
60 Dalej: WSO.  
61 Zgodnie z § 32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należało m.in.: ewidencja 
ludności, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, prowadzenie spraw związanych 
z rejestrem wyborców, rejestracja i ewidencja pojazdów. 
62 Osoby zatrudnione w WSO otrzymały zakresy czynności i upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  



 

12 

W badanym okresie Prezydent jako administrator danych osobowych powierzył, na 
podstawie 18 umów i porozumień przetwarzanie danych63 innym podmiotom. 
Powierzenie przetwarzania danych dotyczyło zadań realizowanych przez Urząd64 
oraz serwisu zlecanego przez Urząd65.                         

(akta kontroli str.257, 436-438) 

Badaniem szczegółowym w zakresie powierzania przez Urząd przetwarzania 
danych osobowych innym podmiotom objęto cztery umowy i jedno porozumienie 66. 
Umowa powierzenia z SCPU67 została zawarta 01.07.2018 r. tj. z dniem powierzenia 
przez Prezydenta68 tej jednostce zadania zapewnienia obsługi GKRPA.  

Umowy powierzenia danych osobowych w ramach świadczonych usług 
serwisowych zostały zawarte 1.06.2018 r. i 05.06.2018 r. tj. odpowiednio po upływie 
7 i 11 dni od 25.05.2019 r. 
IOD wyjaśnił, że umowy powierzenia (…) to umowy na świadczenie usług 
informatycznych dotyczące m.in. aktualizacji aplikacji, obsługi baz danych (…) przy 
realizacji których przedstawiciele mają lub mogą mieć dostęp do baz danych. (…) 
Dostęp do baz danych przez pracowników tych firm (..) nastąpił dopiero po zawarciu 
umów powierzenia przetwarzania.    
Umowa ze ZBiLK została zawarta 16.11.2018 r., z NiOL 12.06.2018 r. tj. po upływie 
odpowiednio pięciu miesięcy i 22 dni oraz 18 dni od 25.05.2019 r., co zostało 
opisane w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.   

(akta kontroli str. 437-482, 755) 

W czterech z pięciu ww. umów określono ich przedmiot, czas trwania, charakter i cel 
przetwarzania danych, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób których 
dotyczą jak również obowiązki i prawa administratora, co było zgodne 
z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO. W jednym porozumieniu, zawartym ze 
ZBILK, nie określono kategorii osób których dane dotyczą, co zostało opisane 
w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 437-482, 755) 

W badanych umowach i porozumieniach powierzania przetwarzania danych Urząd 
zastrzegał sobie m.in. prawo do kontroli, w tym kontroli czy środki zastosowane 
przez podmiot przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy w formie m.in. kontroli doraźnych, 
inspekcji miejsc przetwarzania danych osobowych, zwrócenia się o udzielenie 
informacji lub wyjaśnień. IOD monitorował poprawność przetwarzania powierzonych 

                                                      
63 M.in. danych w ramach korzystania z Rejestru Mieszkańców, danych z zakresu obsługi wniosków 
wpływających do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: GKRPA), danych 
osobowych właścicieli pojazdów.  
64 W tym zawarto m.in. umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych  powierzonych w celu wykonywania 
zadań z zakresu obsługi wniosków wpływających do GKRPA, porozumienie w zakresie powierzenia 
przetwarzania danych w ramach korzystania z Rejestru Mieszkańców w związku z realizacją zadań Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (dalej: ZBiLK), umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych właścicieli pojazdów przez Spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne dalej: NiOL. 
65 W tym zawarto m.in. umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług serwisowych 
systemów informatycznych (w tym Systemu przeznaczonego do wspomagania prac wszystkich w jednostkach 
administracji samorządowej), aplikacji, sprzętu komputerowego.  
66 Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z 16.11.2018 r. zawarte z jednostką 
budżetową pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (dalej: ZBiLK), umowa powierzenia przetwarzania 
danych osobowych z 01.07.2019 r. zawarta ze Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (dalej: SCPU), 
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicieli pojazdów zawarta ze Spółką „NiOL” 
z 12.06.2018 r., umowa przetwarzania danych osobowych zawarta ze spółką cywilną „K” z 05.06.2018 r., umowa 
przetwarzania danych osobowych zawarta ze Sp. z o.o. „T” z 01.06.2018 r. 
67 Umowa została zawarta dla przetwarzania danych powierzonych w celu wykonania zadań z zakresu obsługi 
wniosków wpływających do GKRPA.  
68 Uchwała Rady Miasta Szczecin nr VI/186/149 z 23.04.2019 r. 
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danych w ZBiLK69 i NiOL70 poprzez inspekcję miejsc przetwarzania71. Inspekcja 
w SCPU planowana była do końca 2019 r.  

IOD wyjaśnił, że w przypadku umów z dostawcami usług informatycznych (…) 
przetwarzanie danych ma ogólny charakter i polega na dostępie do danych przy 
zmianach oprogramowania użytkowego, zmianach w strukturach baz danych lub ich 
porządkowaniu. Realizacja kontroli nad prawidłowym przetwarzaniem przez 
przedstawicieli ww. firm w czasie wykonywania prac odbywa się poprzez obecność 
i współdziałanie z nimi administratorów baz danych i administratorów systemów 
informatycznych Urzędu.  

(akta kontroli str. 439-482, 764-769) 

W badanym okresie nie określano podmiotom zewnętrznym obowiązków 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych w innych instrumentach prawnych 
niż porozumienia i umowy.  

(akta kontroli str. 764) 

W badanym okresie Urząd wykonywał zadania podmiotu przetwarzającego dane 
osobowe, na polecenia administratora na podstawie 166 umów i porozumień72 
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych73.  

(akta kontroli str. 257, 436, 483) 

Badaniem szczegółowym w zakresie wykonywania przez Urząd zadań podmiotu 
przetwarzającego objęto 3 umowy74. Urząd podczas realizacji Projektu „Czas na 
zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”75 
realizował obowiązki wynikające w zawartej umowy o dofinansowanie. Dane 
osobowe uczestników Projektu były przetwarzane w systemie SL201476. Osoby 
dopuszczone do przetwarzania danych osobowych posiały imienne upoważnienie 
do przetwarzania zgodne ze wzorami określonymi przez Instytucję Pośredniczącą77 
i zostały zobowiązane do zachowania w tajemnicy powierzone dane. Urząd wykonał 
wobec uczestnika Projektu obowiązek informacyjny poprzez odebranie od 
uczestników Projektu oświadczenia zgodnego ze wzorem określonym przez IP. 
W związku z realizacją dwóch pozostałych objętych szczegółowym badaniem umów 
Urząd zabezpieczył przetwarzane dane osobowe poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych78, prowadził rejestr 
wszystkich kategorii czynności przetwarzania. Osoby dopuszczone do 
przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy 
i posiadały imienne upoważnienie do przetwarzania.       (akta kontroli str.483-553) 

                                                      
69 W badanym okresie IOD przeprowadził inspekcję miejsc przetwarzania osiem razy.  
70 W badanym okresie IOD przeprowadził inspekcję miejsc przetwarzania cztery razy. 
71 Z uwzględnieniem prawidłowości ustawienia stanowisk komputerowych ze względu na bezpieczeństwo 
przetwarzania danych, posiadania upoważnień do przetwarzania danych. 
72 W tym 155 umów zawarto z jednostkami oświatowymi w związku z przetwarzaniem danych w portalu 
edukacyjnym. 
73 Przetwarzano dane m.in. uczniów, rodziców, nauczycieli, uczestników projektów dofinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, użytkowników poczty elektronicznej.  
74 Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z 1.06.2018 r. zawartą z przedszkolem publicznym, 
porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych z 25.05.2016 r. zawarte z Biurem 
Planowania Przestrzennego Miasta, umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 pn. „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego 
szczecińskich szkół” wraz z aneksem z 1.03.2019 r.  
75 Dalej: Projekt.  
76 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego wspierająca realizację wszystkich programów 
operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 
77 Dalej: IP.  
78 Wykorzystywano kilka serwerów odpowiadających za poszczególne funkcje systemu. Urządzenia były 
instalowane w odpowiednich zabezpieczonych pomieszczeniach podlegających całodobowej ochronie. Serwery 
były częścią domeny, która zawierała informacje m. in. o serwerach, komputerach, użytkownikach, grupach 
i wszelkich innych obiektach występujących w sieci organizacji.  

https://sl2014.gov.pl/
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We wszystkich objętych szczegółowym badaniem umowach, określono ich 
przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych, rodzaj danych 
osobowych oraz kategorie osób których dotyczą, jak również obowiązki i prawa 
administratora, co było co było zgodne z art. 28 ust. 3 RODO. 

(akta kontroli str.483) 
2.3 Monitoring wizyjny  

Usługi w zakresie obsługi gospodarczej UM Szczecin, w tym ochronę mienia 
poprzez m.in. zabezpieczenie budynków przed zagrożeniem ze strony osób 
trzecich, obsługę portierni, patrolowanie obiektu oraz dozór monitorowany 
świadczyła Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej79.  

(akta kontroli str.257, 436, 554, 572-576) 

W Urzędzie MJOG prowadziła monitoring wizyjny obejmujący ciągi korytarzowe, 
wejścia do Urzędu, wjazdy, dziedzińce oraz miejsce ewakuacji Urzędu. 
Monitoringiem nie objęto pomieszczeń, o których mowa w art. 222 §11 i  §2 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy80. Przy wejściach do Urzędu zamieszczono 
tabliczki z informacją o prowadzonym monitoringu. Na stronie internetowej Urzędu81 
opublikowano klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu82.  

(akta kontroli str.555-560) 

Dyrektor MJOG wyjaśnił, że zapisy monitoringu przechowywane są na rejestratorze 
danych (…). Pomieszczenie jest wyodrębnione i posiada wymagane 
zabezpieczenia. Dostęp do pomieszczenia posiada Kierownik zespołu oraz 
upoważnieni pracownicy Służby Ochrony Mienia.  

(akta kontroli str. 559-560) 
 

2.4 Ochrona systemów informatycznych  

Przyjęte w Urzędzie rozwiązania dotyczące zabezpieczeń przetwarzanych danych 
osobowych oraz minimalizujące ryzyko przed nieuprawnionym uzyskaniem danych 
osobowych, ich kradzieżą lub utratą opisano m.in. w: 
- Regulaminie korzystania z zasobów informatycznych Urzędu Miasta Szczecin83,  
- Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania 

danych osobowych w Urzędzie Miasta Szczecin84,  
- Procedurze administrowania identyfikatorami i hasłami dostępu w Urzędzie 

Miasta Szczecin85,  
- Zasadach korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej Urzędu Miasta 

Szczecin86, 
- Procedurze tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa i archiwum 

danych w Urzędzie Miasta Szczecin87.  
(akta kontroli str.584-629) 

                                                      
79 Jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin, dalej: MJOG.  
80 Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.; tj. w pomieszczeniach, które są udostępniane zakładowej organizacji 
związkowej, pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówce, palarni.  
81 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131144.asp 
82 W klauzuli zawarto m.in. informacje dotyczące administratora danych, IOD, celu przetwarzania danych 
osobowych z monitoringu, okresu przechowywania zapisów monitoringu, prawa żądania dostępu do danych 
osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawie wniesienia skargi do 
UODO.  
83 Stanowiącym Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 150/18, dalej: Regulamin korzystania z zasobów.  
84 Stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 150/18, dalej: Instrukcja Zarządzania Systemem 
Informatycznym.  
85 Stanowiącej Załącznik nr 16 do Zarządzenia Nr 150/18, dalej: Procedura administrowania identyfikatorami.  
86 Stanowiących Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 150/18, dalej: Zasady korzystania z Internetu.  
87 Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 150/18, dalej: Procedury tworzenia i przechowywania kopii 
bezpieczeństwa. 
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Stosowane w Urzędzie rozwiązania były zgodne z procedurami wewnętrznymi. 
Wejście do Wydziału Informatyki88, w którym eksploatowane były systemy 
informatyczne, chroniły zamykane drzwi, alarm oraz system monitoringu. Na 
korytarzach Wydziału zainstalowano system monitoringu, czujki przeciwpożarowe. 
Pomieszczenie serwerowni było chronione zamykanymi drzwiami 
antywłamaniowymi z niezależnym alarmem przy wejściu. Zastosowane środki 
bezpieczeństwa były zgodne z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym. 
Dla zachowania dostępności danych stosowano podwojenie rozwiązań 
teleinformatycznych. Wszystkie stacje robocze były na bieżąco sprawdzane 
systemem ochrony antywirusowej zarządzanym centralnie. Kopie archiwalne89 
przechowywane były w serwerowni zapasowej zlokalizowanej poza budynkiem 
Urzędu. Ponadto kopie archiwalne przechowywane były w sejfach w Wydziale.  

(akta kontroli str. 630-639) 

Nośniki zawierające kopie archiwalne zdeponowane w Urzędzie Miasta opatrzone 
były etykietą informacyjną z niepowtarzalnym numerem, na której brak było opisu 
jego zawartości, daty zapisu, podpisu osoby wykonującej zabezpieczenie. Zgodnie z 
punktem 6 wskazanej procedury, każdy nośnik zawierający kopie archiwalne 
powinien być opatrzony niepowtarzalnym numerem i etykietką informacyjną 
zawierającą następujące dane: zawartość, data zapisu, podpis osoby wykonującej 
zabezpieczenie. 

(akta kontroli str. 628, 630-639) 

IOD wyjaśnił, że (…) Każdy nośnik zawierający kopie archiwalne (…) opatrzony jest 
etykietą informacyjną z niepowtarzalnym numerem. Numer wraz z kodem 
kreskowym stanowi informację dla systemu zarządzania kopią bezpieczeństwa, w 
którym są zapisane informacje o pełnej zawartości kaset, dacie wykonania kopii. Ze 
względu na duży przyrost plików, rotacyjne wykorzystanie kaset oraz niewielki 
rozmiar etykiet, brak jest możliwość umieszczenia w/w informacji na etykiecie. (…) 

(akta kontroli str. 750, 770) 

Podstawowym sposobem90 zabezpieczenia danych i dostępu do nich w trybie online 
był system definiowania użytkowników, grup użytkowników oraz haseł poprzez 
zabezpieczenia programowe wmontowane w system zarządzania siecią oraz 
w eksploatowane systemy użytkowe uniemożliwiające dostęp do systemu osobom 
nieupoważnionym.  
Badanie stosowania przez pracowników Urzędu przyjętych rozwiązań 
minimalizujących ryzyko przed nieuprawnionym uzyskaniem danych osobowych, ich 
kradzieżą lub utratą, przeprowadzono na próbie 10 stanowisk komputerowych91. 
Każdy z użytkowników stanowiska posiadał hasło zgodnie z Instrukcją Zarządzania 
Systemem Informatycznym, przy użyciu którego rozpoczynał pracę w systemie. 
Praca wykonywana była przy wykorzystaniu wyłącznie własnego indywidualnego 
konta w systemach informatycznych. Hasła były zmieniane z częstotliwością nie 
większą niż 30 dni. We wszystkich stanowiskach zostało zainstalowane aktywne 
oprogramowanie antywirusowe. Korzystanie z poczty odbywało się przy pomocy 
konta pocztowego przydzielonego Użytkownikowi przez WInf. Wszyscy pracownicy 
zablokowali i odblokowali ekrany zgodnie z procedurą. Rozwiązania minimalizujące 
ryzyko przed nieuprawnionym uzyskaniem danych osobowych, ich kradzieżą lub 
utratą pracownicy stosowali zgodnie z Regulaminem korzystania z zasobów, 

                                                      
88 Dalej: WInf.  
89 Wykonywane co 1 godzinę (migawkowe). 
90 Zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym.  
91 W Wydziale Spraw Społecznych obsługujących wyłącznie wewnętrzne bazy danych 
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Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, Procedurą administrowania 
identyfikatorami.  

(akta kontroli str. 640-643) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Daty unieważnienia dostępu pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy, 
do systemów informatycznych Urzędu zawierających dane osobowe w 19 
przypadkach (na 23 zbadane) były późniejsze niż daty rozwiązania stosunku pracy 
i wynosiły od jednego do 22 dni, tj.: 
- w czterech przypadkach konto zablokowano jeden dzień po ustaniu stosunku 

pracy92,  
- w pięciu przypadkach – dwa dni93,  
- w dwóch przypadkach – cztery dni94,  
- w jednym przypadku – osiem dni95,  
- w jednym przypadku – 10 dni96,  
- w jednym przypadku – 13 dni97,  
- w jednym przypadku – 14 dni98,  
- w jednym przypadku – 19 dni99,  
- w trzech przypadkach – 22 dni100.  
Pracownicy, z którymi został rozwiązany stosunek pracy nie logowali się do 
systemów informatycznych Urzędu po dniu ustania stosunku pracy. 
Ponadto trzem101 osobom zmieniającym miejsce pracy w ramach jednostki 
w ramach BOI i WMiRSPN nie odebrano uprawnień do systemów informatycznych 
z poprzedniego Wydziału/Biura.  
Takie działanie stanowiło naruszenia przepisów RODO oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych102. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe muszą być przetwarzane 
w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym 
m.in. ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem. 
Art. § 20 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia KRI stanowi, że zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo 
podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. 
działań polegających na bezzwłocznej zmianie uprawnień, w przypadku zmiany 
zadań osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji.  

(akta kontroli str. 388-407) 

IOD wyjaśnił, że (….) WInf po otrzymaniu informacji o rozwiązaniu stosunku pracy 
przystępuje niezwłocznie do zmiany/blokady systemów. (…) We wszystkich 
przypadkach potwierdzonych przez WO w systemie Kadrowym, nastąpiła blokada 
dostępu do najważniejszych systemów w tym ZSI-FK. Ze względu na wykryte przez 
administratora luki w Systemie Zarządzania Uprawnieniami zmieniono procedurę 

                                                      
92 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 00039, 04581, 04612, 00240.  
93 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 04641, 04592, 04701, 04332, 04673.  
94 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 00209, 04698.  
95 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 04345.  
96 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 04707.  
97 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 04703 
98 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 01372.  
99 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 00397.  
100 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 04428, 04686, 00486. 
101 Dotyczy pracowników o przyporządkowanych numerach: 04624, 01517, 01570.  
102 Dz.U. z 2017 r. poz. 2247; dalej: rozporządzenie KRI. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zarządzania uprawnieniami Zarządzeniem Nr 327/19 Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 26.07.2019 r. Jednocześnie wszyscy Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy Biur 
zostali poinformowani o sposobie postępowania z wnioskiem o nadanie, modyfikację 
i odebranie uprawnień. Referat Programowania WInf pracuje nad utworzeniem 
elektronicznego wniosku, co jeszcze bardziej usprawni ten proces. Dodatkowo 
w przyszłości system kadrowy zostanie zintegrowany z systemem zarządzania 
uprawnieniami o możliwość automatycznej blokady (…) przez pracownika 
wystawiającego obiegówkę. (…) w odniesieniu do pracowników przeniesionych 
między referatami/wydziałami nie zmieniono uprawnień ze względu na potrzebę 
zapewnienia dostępu do danych udostępnionych w tych samych systemach 
w  związku z realizacją zadań, zakresem obowiązków oraz koordynowaniem 
prawidłowości pracy. (…). Dotyczy to osób, którym odebrano uprawnienia przed 
opracowaniem (…) procedury nadawania uprawnień (Zarządzenie nr 327/19 PM 
z  26.07.2019 r.). Od tego momentu sposób zarządzania uprawnieniami został 
usprawniony, dostęp do każdego systemu jest analizowany, a po przesunięciu 
pracowników lub ustaniu stosunku pracy blokowany jest na wniosek 
Dyrektora/Kierownika. Wydział Informatyki podejmuje działania w celu jeszcze 
większego uszczelnienia systemu, tak aby podobne sytuacje nie miały miejsca.  

(akta kontroli str. 770-771) 

2. Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych WKs/142/2018103 ze Spółką 
„NiOL” w dniu 12.06.2018 r. tj. po upływie 18 dni od 25.05.2018 r. Zawarcie 
porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych ze ZBiLK 
w celu korzystania z rejestru mieszkańców oraz SIP104 w dniu 16.11.2018 r., tj. po 
upływie odpowiednio pięć miesięcy i 22 dni od 25.05.2018 r. oraz nieokreślenie 
w porozumieniu kategorii osób, których dane dotyczą. Powyższe działania były 
niezgodne z art. 28 ust. 3 i art. 28. ust. 9 RODO.  
Art. 28 ust. 3 RODO stanowi, że przetwarzanie przez podmiot przetwarzający 
odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które określają 
przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, 
kategorie osób których dotyczą, obowiązki i prawa administratora. Zgodnie z art. 28 
ust. 9 RODO, umowa lub inny akt prawny ma formę pisemną, w tym formę 
elektroniczną.  

(akta kontroli str. 437-459) 

IOD wyjaśnił, że zespół przygotowujący wdrożenie RODO (…) opracował (…) 
kilkanaście typów projektów merytorycznych umów powierzenia przetwarzania, 
które w konkretnych działaniach wymagały (…) akceptacji prawnej przez Biuro 
Prawne Urzędu oraz zewnętrze kancelarie prawne. Czas procedowania umów 
wynikał z zakresu merytorycznego umów, wiedzy i świadomości stron dotyczącej 
wymogów wynikających z RODO oraz przygotowania stron do wypełniania szeregu 
warunków w nich określonych. (…) Porozumienie ze ZBiLK zostało zawarte 
16.11.2018 r. w związku ze zmianami merytorycznymi dostępu do danych – 
zakresem tematycznym i funkcjonalnym SIP oraz długim czasem procedowania 
zmian w umowie w ZBiLK. (…) Umowa powierzenia ze Spółką „NiOL” (…) została 
zawarta jako aktualizacja umowy wcześniejszej. Data jej zawarcia spowodowana 
była czasem procedowania zmian w Urzędzie i Spółce.  (…) w załącznikach 
porozumienia wskazano szczegółowy zakres danych podlegających przetwarzaniu. 
W czasie procedowania uzgodniono, że ZBiLK na podstawie ww. danych utworzy 
i będzie prowadził rejestr kategorii osób.      (akta kontroli str. 755, 764-769)  

                                                      
103 W związku z realizacją umowy z 30.12.2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin – Zarządem Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie a Spółką NiOL.  
104 System Informacji Przestrzennej.  
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Ochrona danych osobowych prowadzona była zgodnie z wytycznymi określonymi 
w RODO w zakresie posiadania przez pracowników upoważnień do przetwarzania 
tych danych. W Urzędzie prawidłowo prowadzono rejestr czynności przetwarzania 
danych oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania danych. Urząd prawidłowo 
upoważniał osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych do 
przetwarzania danych osobowych. Właściwie zorganizowano monitoring wizyjny, 
a  pracownicy oraz petenci mieli możliwość powzięcia informacji o jego stosowaniu. 
Wdrożone zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikały z obowiązujących 
procedur bezpieczeństwa. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły praktyki 
nieodbierania dostępu do systemów informatycznych zawierających dane osobowe, 
pracownikom, którzy przestawali pracować w systemie; zawierania z opóźnieniem 
umów na podstawie których powierzano przetwarzanie danych podmiotowi 
zewnętrznemu; niezawarcia w jednej umowie na podstawie której powierzano 
przetwarzanie danych podmiotowi zewnętrznemu wszystkich elementów zgodnie 
z  RODO.  

 

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

3.1 Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych 

W Urzędzie prowadzono dokumentację dotyczącą sprawy zaginięcia pamięci 
zewnętrznej105, zaginięcia dowodu osobistego106, naruszenia w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w ZBiLK107, sprawy skierowania przesyłek 
dotyczących kształcenia specjalnego w ten sposób, że przesyłka przeznaczona dla 
osoby A trafiła do osoby B, a dla osoby B do osoby A108. W ostatnim przypadku, 
podczas wykonywania czynności służbowych przez pracownika UM Szczecin 
Wydziału Oświaty109, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Pracownik 
WOś skierował w korespondencji listownej wysłanej 17.05.2019 r. dwie przesyłki 
dotyczące kształcenia specjalnego osób fizycznych do dwóch różnych adresatów, 
w ten sposób, że przesyłka przeznaczona dla osoby A trafiła do osoby B, a dla 
osoby B do osoby A. Pracownik WOś w rozmowach telefonicznych110 poinformował 
adresatów przesyłek o naruszeniu danych osobowych oraz o możliwości złożenia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych111 lub wystąpienia na drogę 
sądową112. Przypadek naruszenia ochrony danych osobowych nie został zgłoszony 
do UODO.  

(akta kontroli str. 65, 645-648, 653-660) 

IOD wyjaśnił, że w związku z działaniami podjętymi przez pracownika dotyczącymi 
wyjaśnienia zgłoszonego przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i po 
powzięciu informacji, że był to jednostkowy przypadek oraz przeprowadzeniu analizy 
ryzyka (…) uznałem, że przypadek nie wymaga zgłoszenia UODO. Nie sporządzono 

                                                      
105 W sprawie zgromadzono następującą dokumentację: m.in. pismo z 21.03.2019 r. z Wydziału Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego UM Szczecin do IOD; email z 08.05.2019 r. ww. Wydziału. 
106 W sprawie zgromadzono następującą dokumentację: pismo z 08.04.2019 r. osoby fizycznej M.G. do IOD; 
pismo z 15.04.2019 r. kierownika referatu Wydziału Spraw Społecznych UM Szczecin do IOD, pismo 
z 09.05.2019 r. IOD do M.G. 
107 W sprawie zgromadzono następującą dokumentację: email z 07.05.2019 r. osoby fizycznej S.A. do IOD, 
email z 09.05.2019 r. IOD do S.A. 
108W sprawie zgromadzono następującą dokumentację: email z 22.05.2019 r. pracownika UM Szczecin Wydział 
Oświaty A.K., notatki z przeprowadzonych rozmów telefonicznych przez A.K., notatka służbowa IOD 
z 24.05.2019 IOD 
109 Dalej: WOś.  
110 Przeprowadzonych 24.05.2019 r., udokumentowanych notatkami służbowymi.   
111 Dalej: UODO  
112 Adresaci odstąpili od wniesienia skargi do UODO i sądu.  

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

19 

na piśmie zawiadomienia osób, których naruszenie dotyczyło, ponieważ naruszenie 
to nie powodowało wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
i było zdarzeniem jednostkowym. Jednak osoby te zostały powiadomione 
telefonicznie przez pracownika WOś o naruszeniu oraz o możliwości złożenia skargi 
do UODO lub wystąpienia na drogę sądową z powództwem w tym zakresie.  

(akta kontroli str. 649-652) 
 
3.2 Postępowanie z danymi osobowymi 

W badanym okresie nie zgłoszono do Urzędu, na podstawie art. 16 i 17 RODO, 
żądania sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych bądź ich 
usunięcia113.  

(akta kontroli str. 257, 667) 

W dniu oględzin114 Urzędu ustalono, że w jego ogólnodostępnych pomieszczeniach, 
w tym na tablicach ogłoszeń nie zamieszczano danych osobowych osób fizycznych. 
Na stronie internetowej Urzędu115 nie zamieszczano informacji, które mogłyby 
naruszać ochronę danych osobowych osób fizycznych116.  

(akta kontroli str. 73-78, 691-696) 

Zgodnie z Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym UM Szczecin wszelkie 
wydruki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w niszczarce, 
a zawartość pojemników niszczarek należało umieszczać w przeznaczonym do tego 
worku na makulaturę ciętą i przekazywać pracownikowi MJOG.  

(akta kontroli str. 697) 

Dyrektor MJOG wyjaśnił, że MJOG (…) zabezpiecza obszar zagospodarowania 
powstałych odpadów na podstawie umowy (…). Zgodnie z jej zapisami (…) po 
odbiorze makulatury ciętej przez pracowników MJOG, worki ze ścinkami opróżniane 
są do przeznaczonego do tego celu pojemnika, umieszczonego na wewnętrznym 
dziedzińcu gmachu Urzędu. Zawartość pojemnika zostaje odebrana przez 
specjalistyczną jednostkę transportową, za potwierdzeniem (…) odbioru (…). 
Następnie ścinka zostaje dostarczona do sortowni surowców wtórnych (…).  

(akta kontroli str.737) 

W badanym okresie zawarto trzy umowy117 na usługi niszczenia znajdującej się 
w archiwum zakładowym Urzędu brakowanej dokumentacji.118. Do jednej z trzech 
ww. umów119, nie zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co 
zostało opisane w sekcji „stwierdzone nieprawidłowości”.  

(akta kontroli str. 698-719) 

Zgodnie z Zasadami stosowania pamięci komputerowych i pomocniczych 
w Urzędzie Miasta Szczecin ze wskazaniem poziomu ich bezpieczeństwa120 
zaleceniem podstawowym była procedura demagnetyzacji nośnika przy pomocy 
wyspecjalizowanego sprzętu. Niszczone przez pracowników WInf nośniki danych 

                                                      
113 W badanym okresie IOD zrealizował dwa wnioski o dostęp do danych osobowych, dotyczące m.in. danych 
osobowych w prowadzonych przez Urząd działaniach windykacyjnych, egzekucyjnych. 
114 Tj. 11.09.2019 r.  
115 Tj. http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp, w zakładkach zawierających dane związane z wykonywaniem 
zadań przez WMiRSPN i WSS oraz zakładce zawierającej rejestr umów zawartych przez Gminę Miasto 
Szczecin  - Urząd Miasta Szczecin.  
116 Według stanu na 23.10.2019 ustalonego w toku oględzin strony internetowej Urzędu przeprowadzonych 
przez kontrolera NIK. 
117 Umowa z 4.12.2018 r. na usługę zniszczenia 133 metrów bieżących brakowanej dokumentacji niearchiwalnej 
wytworzonej przez Urząd, umowa z 4.04.2019 r. na usługę zniszczenia 138 metrów bieżących, umowa 
z 5.09.2019 r. na usługę zniszczenia 138,8 metrów bieżących.  
118 W wyniku realizacji umów zniszczono łącznie 409,8 metrów bieżących dokumentacji. 
119 Umowa z 4.12.2018 r. 
120 Stanowiącymi Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 150/18. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp
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pozbawione były wszelkich danych i poddawane likwidacji poprzez przekazanie ich 
firmie zajmującej się utylizacją sprzętu. 

(akta kontroli str. 258, 697, 720-723, 725-726) 

IOD wyjaśnił, że WInf posiada dedykowane urządzenie do niszczenia zbędnych 
nośników danych, tj. dysków twardych stacji roboczych i serwerów. Dyski po 
wykonaniu tego działania nie nadają się do ponownego użycia. Urządzenie (…)  jest 
profesjonalnym urządzeniem wytwarzającym silne pole elektromagnetyczne w celu 
kompletnego kasowania danych ze wszystkich nośników magnetycznych takich jak 
dyski HDD, kasety, dyskietki, taśmy streamer itd. Nośniki typu CD i DVD są 
niszczone w odpowiedniej niszczarce (…).  

(akta kontroli str. 258) 
3.3 Ochrona danych osobowych pracowników.  

Na podstawie oględzin 10 teczek akt osobowych pracowników Urzędu ustalono, że 
pracownicy zostali poinformowani o przetwarzaniu ich danych osobowych121 
potwierdzając podpisem „klauzulę informacyjną dla pracownika Urzędu”122. Klauzule 
informacyjne znajdowały się w części „B” akt osobowych i zostały wymienione 
w wykazie dokumentów zamieszczonych w aktach, co było zgodne ze sposobem 
prowadzenia dokumentacji pracowniczej określonej w rozporządzeniu Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji 
pracowniczej123.  

(akta kontroli str. 738-742) 

Badanie dochowania przez Urząd obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO 
w przypadku zawierania umów zleceń, przeprowadzone na próbie 10 takich 
umów124, wykazało, że zleceniobiorcy zostali poinformowani o przetwarzaniu ich 
danych osobowych125. Informacje przekazane przez Urząd zleceniobiorcom 
zawierały wszystkie dane wskazane w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.  

(akta kontroli str. 745) 

Podczas rekrutacji pracowników, w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Szczecin 
o naborach na wolne stanowiska urzędnicze, informowano kandydatów 
o warunkach przetwarzania ich danych osobowych126. W ogłoszeniach o naborze 
zawarto informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o celu oraz sposobie 
przetwarzania tych danych127. W Urzędzie jako czas do przechowywania 
dokumentacji rekrutacyjnej o kandydatach przyjęto okres trzech miesięcy od 
zakończenia procesu rekrutacji, co wynikało z zapisów zarządzenia nr 320/13 
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia procedury 

                                                      
121 Oględziny przeprowadzono przez kontrolera 10.10.2019 r.  
122 W klauzuli wskazano m.in. administratora - jego tożsamość, IOD – jego dane kontaktowe, cel przetwarzania 
danych i podstawę prawną przetwarzania, informacje o odbiorcach danych osobowych, informację o okresie 
przechowywania danych, informację o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, prawie do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
123 Dz. U. poz. 2369. 
124 Zawartych od 25.05.2018 r. 
125 W siedmiu przypadkach zleceniobiorców poinformowano o przetwarzaniu ich danych osobowych 
dokumentem „obowiązek informacyjny w celu realizacji umowy zlecenia”, w dwóch przypadkach dokumentem 
„Załącznik nr 1 do umowy zlecenia”, w jednym przypadku - w umowie zlecenia. W ostatnich trzech przypadkach 
umowa zlecenia została zawarta z pracownikiem Urzędu.  
126 Ustalono na podstawie badania 10 ogłoszeń Prezydenta Miasta Szczecin o naborach na wolne stanowiska 
urzędnicze opublikowane od 25.05.2018 r.  
127 W ogłoszeniu zamieszczono informacje o przetwarzaniu danych osobowych w klauzuli informacyjnej dla 
kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin. 
W ogłoszeniu w wskazano, że kandydat na stanowisko powinien złożyć dodatkowy dokument w postaci 
oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w postępowaniu na 
wolne stanowisko urzędnicze oraz dokument zgody na przetwarzanie przez Urząd Miasta danych osobowych 
w celu prowadzenia naboru.  
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naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne 
stanowiska urzędnicze w Urzędzie.  

(akta kontroli str.746-749, 785-812) 

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

Do umowy numer CRU/18/0005397 zawartej 4.12.2018 r. przez Gminę Miasto 
Szczecin na wykonanie usługi zniszczenia 133 metrów bieżących brakowanej 
dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej przez Urząd nie zawarto umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, co było niezgodne z zapisami art. 28 
ust. 3 i 28 ust. 9 RODO. Art. 28 ust. 3 RODO stanowi, że przetwarzanie przez 
podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu 
prawnego. Zgodnie z art. 28 ust. 9 RODO umowa lub inny akt prawny, o którym 
mowa w art. 28 ust. 3 i 4 RODO mają formę pisemną, w tym elektroniczną.  

(akta kontroli str. 698-719) 

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu wyjaśniła, że w (…) umowie wprowadzono zapisy 
o konieczności realizacji umowy ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (…). W wyniku niedopatrzenia zapisów 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO dotyczących konieczności 
zawierania umów szczegółowych, nie została zawarta umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

(akta kontroli str. 730-735) 
 
Ochrona danych w zakresie nieujawniania danych osobowych na stronach 
internetowych Urzędu i w ogólnodostępnych pomieszczeniach budynku Urzędu, 
w tym na tablicach ogłoszeń prowadzona była zgodnie z przepisami. Pracownicy 
oraz kandydaci na stanowiska urzędnicze byli informowani, zgodnie z przepisami 
RODO, o przetwarzaniu ich danych oraz o przyjętych rozwiązaniach dotyczących 
ochrony danych osobowych. W Urzędzie uregulowano i przestrzegano procedur 
niszczenia dokumentów i nośników zawierających dane osobowe. Stwierdzona 
nieprawidłowość dotyczyła niezawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych do umowy na wykonanie usługi zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej 
wytworzonej przez Urząd. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 
 
1. Unieważnianie, bez zbędnej zwłoki, dostępu do systemów informatycznych 

pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy.   

2. Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i zawieranie 
w tych umowach wszystkich niezbędnych elementów wymaganych RODO. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
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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 Szczecinie. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
 
Szczecin, dnia    21   listopada 2019 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Szczecinie 
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