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Odpowiadając na pismo z dn. 23.10.2019 (dost. 04.11.2019.) dotyczące udostępnienia 
informacji publicznej informuję:

- Który z w/w parametrów nie jest spełniony przez stosowane w Państwa jednostce informatyczne 
zabezpieczenie danych osobowych.

Odp. Możliwość odzyskiwania plików, zaszyfrowane przesyłanie plików, szyfrowanie end to end, 
możliwość zabezpieczonego współdzielenia danych, możliwość śledzenia historii przetwarzania oraz 
rozliczania przez Administratora Danych Osobowych.

- Czy zleciliście Państwo obowiązki lODa nałożone na Państwa jednostkę przez Ustawę w formie usługi 
zewnętrznej jeżeli tak, to komu?

Odp. Nie

- Czy w budżecie Państwa jednostki na 2020r. zostały zabezpieczone środki finansowe 
z przeznaczeniem na zakup usług i sprzętu IT, w tym zwiększającego bezpieczeństwo danych 
osobowych, którymi Państwo administrujecie? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Odp. Nie

Jeżeli nie, to czy planujecie Państwo takie zadania na 2020 r.?

Odp. Nie

- Czy zapoznali się Państwo z raportem NIK, który oceniał stopień zabezpieczenia danych w JST i czy 
wnioski płynące z raportu zostały przeanalizowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
danych w organizacji?

Odp. Tak.

- Czy urząd i jego jednostki zależne wykonywał w 2019 roku Zobowiązanie jakie płynie z § 20 
Rozporządzenia KRIO -  coroczny audyt procesów IT ?

Odp. Tak

- Jakie stosujecie Państwo techniki zabezpieczania danych, w tym danych osobowych i wrażliwych 
w realizowanych transmisjach pomiędzy urzędem, a jednostkami zależnymi ?

Odp. Szyfrowanie danych.

- Jak realizujecie Państwo w praktyce wynikające z art. 17 ust 1. Rozporządzenia "RODO" - prawo do 
bycia zapomnianym"?

Odp. Opracowano wzory dokumentów.



- Czy w okresie od wejścia w życie Ustawy 1 dnia 10 marca 2018 roku (DZ.U. 2018 poz. 1000), miały 
w Państwa jednostce miejsce sytuacje naruszenia przepisów ustawy?

Odp. Nie

Czy zostały one należycie zgłoszone i jakie podjęto kroki celem eliminacji takich sytuacji 
w przyszłości ?

Odp. Nie

Czy prowadzicie Państwo rejestr zdarzeń i incydentów, którego prowadzenie nakłada na Państwa 
obowiązek ustawowy?

Odp. Tak

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Inspektor C. Śliwa, tel. 17 774 56 37, iod'a. nx. mielec.pl.
Informatyk Ł. Pezda, tel. 17 774 56 37, informatyk a uy.inielec.pl


