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ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w
sprawie przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, póz. 926, z późn. zm.) przez Gminę
Kazimierz Dolny - Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Kazimierzu Dolnym przy
ul. Senatorskiej 5. Przedmiotem postępowania są następujące uchybienia w procesie
przetwarzania danych osobowych, stwierdzone w trakcie kontroli (sygn. kontroli GI-DIS-K411/59/05) przeprowadzonej w Gminie Kazimierz Dolny - Urzędzie Miasta w Kazimierzu
Dolnym z siedzibą w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5 (czynności kontrolne
wykonywane były również w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 12 oraz przy ul. Rynek 32/34)
przez upoważnionych inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w celu ustalenia zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj.
ustawą o ochronie danych osobowych, zwaną dalej ustawą, oraz rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz.U. Nr 100, póz. 1024), zwanym dalej rozporządzeniem:

1. Zgodnie z art. 36 ust. l ustawy, administrator danych jest obowiązany zastosować środki

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym na pierwszym piętrze budynku przy ul.
Senatorskiej

5

znajduje

się

otwarty,

niezabezpieczony

przed

dostępem

osób

nieuprawnionych sekretariat (strona 23 protokołu kontroli, załącznik A147 do protokołu
kontroli).
2. Zgodnie z § 7 ust. l pkt l rozporządzenia, dla każdej osoby, której dane osobowe są
przetwarzane w systemie informatycznym - z wyjątkiem systemów służących do
przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu
udostępnienia go na piśmie - system ten zapewnia odnotowanie daty pierwszego
wprowadzenia danych do systemu.
Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miasta w Kazimierzu Dolnym o nazwach: „System Obsługi Obywatela", w którym
przetwarzane są dane osobowe osób, którym wydawane są dokumenty tożsamości, „MBSter
ver. 2000", w którym przetwarzane są dane osobowe osób otrzymujących dodatki
mieszkaniowe oraz „PLA", w którym przetwarzane są dane osobowe pracowników, me
zapewniają odnotowania. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu każdej osoby,
której dane osobowe są przetwarzane w ww. systemach (strony 29 i 30 protokołu kontroli,
załączniki B 12, B 19 i B20 do protokołu kontroli).
3. Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia, dla każdej osoby, której dane. osobowe są przetwarzane
w systemie informatycznym, system zapewnia sporządzenie i wydrukowanie raportu
zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie'informacje, o których mowa w ust. L
rozporządzenia.
Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Miasta w Kazimierzu Dolnym o nazwach: „System Obsługi Obywatela", „MBSter ver.
2000" oraz „PLA" nie zapewniają sporządzenia i wydrukowania raportów zawierających w
powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w ust. l rozporządzenia, dla
.każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w ww. systemach (strony 29 i 30
protokołu kontroli, załączniki B 12, B 19 i B20 do protokołu kontroli).
Informuję także, że zgodnie z art. 10 § l kpa, strony mają prawo brać czynny udział
każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na mocy art. 73 § l kpa, w każdym
stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie
przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Ze względu na terminy
postępowania, ewentualny udział w postępowaniu (m.in. zgłaszanie wniosków dowodowych,
składanie wyjaśnień, przeglądanie akt itp.) powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszego pisma. W przypadku braku złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia
dowodów potwierdzających usunięcie 'wskazanych uchybień w powyższym terminie, decyzja w
przedmiotowej sprawie zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału
dowodowego.
Z up. Geralnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
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