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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (UMK lub 
Urząd) 

 

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa (PMK lub Prezydent) od 30 listopada 
2014 r. 

(akta kontroli str. 5, 6-8) 
 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w UMK. 

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

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

 

Od 25 maja 2018 r. do czasu zakończenia kontroli, tj. do 24 stycznia 2020 r. 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym okresie. 

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

 

1. Małgorzata Korusiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LKR/149/2019 z 4 września 2019 r.; 

2. Paweł Lipowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/146/2019 z 4 września 2019 r.; 

3. Rafał Rossowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LKR/193/2019 z 2 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 3-4, 421-422, 1000-1001, 1002-1003) 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą Prezydent prawidłowo przygotował Urząd do wdrożenia 
RODO3. Ochrona danych osobowych w UMK była prowadzona zgodnie 
z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu RODO. 

W Urzędzie opracowano dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych 
zgodną z wymogami RODO, w tym przeprowadzono analizę ryzyka w przetwarzaniu 
danych osobowych, prowadzono i aktualizowano rejestr czynności przetwarzania 
danych oraz kategorii czynności przetwarzania tych danych, a także 
ewidencjonowano naruszenia bezpieczeństwa danych. 

Prezydent wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) o odpowiednich 
kwalifikacjach i zagwarantował mu niezależność w wykonywaniu funkcji. Działalność 
IOD wspierał zespół pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. 
IOD wykonywał swoje zadania określone w przepisach o ochronie danych 
osobowych, w tym prowadził szkolenia dla pracowników Urzędu. 

Ustalono przy tym, że Urząd przesłał do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (UODO) informację o wyznaczeniu IOD. 

Osoby przetwarzające dane w UMK posiadały stosowne upoważnienia do ich 
przetwarzania. Dostęp do systemów informatycznych zawierających dane osobowe 
odbierano pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy. 

Powierzając podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych osobowych zawierano 
odpowiednie umowy powierzenia, a IOD kontrolował podmioty zewnętrzne 
przetwarzające te dane.  

W UMK wdrożono i przestrzegano zabezpieczeń wynikających z przyjętych 
procedur bezpieczeństwa. Poinformowano pracowników i gości Urzędu 
o stosowaniu monitoringu wizyjnego. Monitoring ten stosowany był w dozwolonych 
miejscach.  

W przypadkach stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie 
z przyjętymi procedurami, informowano osoby, których to dotyczyło oraz Prezesa 
UODO. Rozpatrywano prośby o usunięcie danych zgodnie z oczekiwaniem 
wnioskujących (w trybie skargowym). O przetwarzaniu danych osobowych 
i o przyjętych rozwiązaniach dotyczących ich ochrony informowano również 
pracowników i kandydatów do pracy. W Urzędzie uregulowano także proces 
niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja ochrony danych osobowych w UMK 
Administratorem danych osobowych był Prezydent. Administrator wyznaczył IOD. 
W okresie objętym kontrolą w UMK wdrożono System Zarządzania Jakością oraz 
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  

(akta kontroli str. 5, 6, 24-25) 

                                                      
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) (RODO). 

4 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.1. Przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami RODO 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie analizy ryzyk związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych, sporządzanie raportów z przeprowadzanych analiz oraz 
przyjmowanie planów postępowania w stosunku do ryzyk opisanych w tych 
analizach – przygotowywano w ramach systemów (aplikacji) informatycznych. 

W ramach wdrożonych w UMK zintegrowanych systemów: zarządzania jakością 
(SZJ) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) stosowano: 

 aplikację dedykowaną monitorowaniu jakości usług publicznych Stradom 
(w której prowadzono m.in. analizę ryzyka); 

 aplikację systemu informatycznego wspomagającą system zarządzania jakością 
Qsystem (w której prowadzono m.in. plany audytów wewnętrznych); 

 system zarządzania projektami; 

 System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania Sezam 
(w którym prowadzono m.in. zarządzanie bezpieczeństwem informacji). 

Ponadto w Urzędzie w marcu 2019 r. sporządzono raport z przeprowadzonej analizy 
ryzyka bezpieczeństwa informacji za okres od stycznia do grudnia 2018 r. 

W UMK przyjęto w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Zarządzanie procesami horyzontalnymi systemu zarządzania jakością w UMK 
proces Zarządzanie ryzykiem. Jego przedmiotem były działania związane 
z identyfikacją i oceną ryzyk związanych z działalnością Urzędu w perspektywie 
strategicznej i operacyjnej oraz wybór metod reakcji, w tym mechanizmów 
kontrolnych dla zmniejszenia zagrożeń, w tym wykorzystania szans. Proces ten miał 
obejmować swoim zakresem wszystkie działania podejmowane w UMK, w tym te, 
dla których szczegółowy tryb przedstawiono w ramach procesu Zarządzanie 
projektami, w ramach którego zawarto zarządzanie ryzykami związanymi 
z realizacją projektów. Produktami procesu były: mapy ryzyk zadań typu B (ryzyko 
budżetowe) i P (ryzyko projektowe), mapa ryzyk programów, mapa ryzyk zasobów, 
mapa ryzyk celów długoterminowych/strategicznych, raporty dla kierownictwa – 
podsumowanie oceny ryzyk strategicznych i najwyższych ryzyk operacyjnych, 
rozstrzygnięcia (decyzje) kierownictwa dotyczące ryzyk ujętych w ww. raportach 
oraz zbiór wskazówek i dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w formie 
FAQ.  

W procesie tym uwzględniono m.in. podstawowe kroki w zarządzaniu ryzykiem 
(identyfikacja ryzyk, ocena/szacowanie ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, 
wdrażanie reakcji na ryzyko) oraz rozwiązania szczególne w zakresie zarządzania 
ryzykiem dla zdefiniowanych w UMK obszarów działania.   

(akta kontroli, str. 146, 148-159, 160-183)  

Ponadto w UMK w styczniu 2017 r. wprowadzono Procedurę postępowania na 
wypadek ogłoszenia stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń 
w cyberprzestrzeni5. Procedura ta stanowiła wykaz przedsięwzięć i procedur 
systemu zarządzania kryzysowego, których realizacja wymagana była w przypadku 
wprowadzania stopni alarmowych CRP. Procedura składała się z dwóch części: 
wykazu przedsięwzięć (i procedur systemu zarządzania kryzysowego) na wypadek 
wprowadzenia czterech stopni alarmowych oraz wprowadzenia stopni alarmowych 
w cyberprzestrzeni RP, którego właścicielem był Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji (ABI) w UMK (obecnie IOD Urzędu). 

Procedura ta określała zasady postępowania na wypadek wprowadzenia stopni 
alarmowych w cyberprzestrzeni w odniesieniu do systemu informatycznego 
(poprzez określenie: ról i odpowiedzialności, algorytmu postępowania na wypadek 

                                                      
5 Załącznik Nr 33 do Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa 
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wprowadzenia stopni alarmowych) oraz sposób komunikacji i dotyczyła obszaru 
bezpieczeństwa teleinformatycznego funkcjonującego w ramach SZBI. Do 
zagadnień tych odnosiły się, wprowadzone w ramach SZBI: procedura zarządzania 
incydentami bezpieczeństwa informacji oraz procedura zarządzania ciągłością 
działania. 

 (akta kontroli, str. 146, 222-254) 

W okresie objętym kontrolą do UMK wpłynęły dwie skargi związane 
z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej UMK dokumentów 
zawierających dane osobowe skarżących oraz pismo z UODO z wnioskiem 
o ustosunkowanie się do treści przesłanej skargi i złożenie wyjaśnień (skarga 
również dotyczyła danych osobowych). Po przeprowadzeniu postępowań 
wyjaśniających UMK udzielił pisemnych odpowiedzi skarżącym i UODO. Do dnia 
zakończenia kontroli UMK nie otrzymał z UODO żadnej informacji w sprawie skarg.  

Do UMK wpłynęło także zapytanie dotyczące ujawnienia danych osobowych 
poprzez skierowanie przez UMK odpowiedzi na błędny adres email. W odpowiedzi 
wskazano, że wysłanie korespondencji z danymi osobowymi na nieprawidłowy 
adres email było spowodowane błędem ludzkim, a zaistniałe zdarzenie miało 
charakter incydentalny i podjęto stosowne działania zgodne z obowiązującymi 
procedurami wewnętrznymi, które miały na celu uniknięcie i wyeliminowane 
podobnych przypadków w przyszłości. 

(akta kontroli str. 45-99) 

Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych została przekazana 
pracownikom UMK w ramach: szkoleń wewnętrznych, komunikatów publikowanych 
w Serwisie Informacyjnym Urzędu (Intranet) oraz przekazów informacji 
dokonywanych przez Koordynatorów Polityki Bezpieczeństwa Informacji, 
wyznaczonych w każdej komórce organizacyjnej UMK6. 

Dokumentacja została sporządzona na podstawie przeprowadzonego w 2009 r. 
audytu zgodności z normą ISO 27001. Została ona zaktualizowana w maju 2018 r. 
(w związku z wejściem w życie RODO) w ramach prac realizowanych przez 
kierujących wydziałami: Organizacji i Nadzoru; Informatyki; Obsługi Urzędu oraz 
IOD. Zatwierdzenie dokumentacji nastąpiło na podstawie zarządzenia Nr 958/2010 
PMK z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji w UMK (ze zm.)7. 

Wprowadzenie do stosowania ww. dokumentacji odbyło się przez publikację ww. 
zarządzenia w Intranecie oraz przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu 
zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji w formie e-learningu.  

W skład dokumentacji wchodziły (jako załączniki do ww. zarządzenia): Polityka 
Bezpieczeństwa Informacji, Zasady Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – 
składające się na SZBI w UMK oraz procedury postępowania i formularze 
odnoszące się do ochrony danych w Urzędzie.     

(akta kontroli str. 324-377, 378-380, 381-387, 388, 408-409, 854-857) 

W Urzędzie prowadzono w formie elektronicznej rejestr czynności przetwarzania 
danych osobowych i kategorii przetwarzania danych osobowych oraz w formie 
papierowej: rejestr naruszeń danych osobowych8. Opis w tym zakresie znajduje się 
– odpowiednio: w Obszarze 2 pkt 1 i Obszarze 3 pkt 1 niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 136-139, 273-323, 866-869) 

                                                      
6 Osoby odpowiadające za wspomaganie kadry kierowniczej w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji 
i ochroną danych osobowych. 

7 Dalej: Zarządzenie Nr 958/2010 PMK. 

8 W rejestrze naruszeń w 2019 r. było 87 wpisów. 
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1.2. Wyznaczenie i działanie Inspektora Ochrony Danych  

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 8 i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych9, IOD został wyznaczony Zarządzeniem 
Nr 1349/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. IOD miał 
wykonywać zadania w zakresie określonym w RODO oraz w Zasadach zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, stanowiących Załącznik Nr 2 do ww. zarządzenia Nr 
958/2010 (załącznik Nr 1 to Polityka Bezpieczeństwa Informacji)10. 

IOD nie pełnił innej funkcji w Urzędzie (pełnił wcześniej funkcję ABI – na podstawie 
zarządzenia Nr 178/2017 PMK z dnia 24 stycznia 2017 r.). 

Administrator poinformował Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD w formie 
elektronicznej 27 czerwca 2018 r.11. W dniu 13 czerwca 2018 r. zawiadomienie 
o wyznaczeniu IOD w Urzędzie zostało podpisane przez Dyrektor Magistratu, podpis 
elektroniczny pod zgłoszeniem złożony został 27 czerwca 2018 r.  

IOD wyjaśniła, że przyczyną opóźnienia były względy techniczne (niedziałająca ww. 
platforma elektroniczna dedykowana do zgłoszeń, oraz proces uzyskiwania 
uprawnień do składania podpisu elektronicznego w imieniu UMK). 

(akta kontroli str. 5, 6, 40-44, 1004-1005)     

W § 40 Regulaminu organizacyjnego UMK12 i § 1 ust. 5 zarządzeń Prezydenta 
Miasta Krakowa w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz 
szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru13 wskazano, że 
w strukturze Wydziału Organizacji i Nadzoru funkcjonuje IOD podległy bezpośrednio 
Prezydentowi. 

IOD miał współpracować z Zespołem Inspektora Ochrony Danych (Zespół IOD) 
w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO, obowiązujących w UMK 
Zasadach Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz innych przepisach 
o ochronie danych osobowych oraz współpracować z miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w Gminie Miejskiej Kraków (GMK), określonych 
w odrębnym zarządzeniu PMK14. Jego zadaniem była również obsługa i koordynacja 
prac Rady Inspektorów Ochrony Danych powołanej odrębnym zarządzeniem PMK.   

W związku z koniecznością zapewnienia w GMK jednolitych standardów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych w świetle 
RODO, zarządzeniem Nr 1350/2018 PMK z dnia 29 maja 2018 r. powołano w GMK 
Radę Inspektorów Ochrony Danych. Do zadań Rady należało opracowywanie 
wspólnych metodyk analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, ustalanie 
standardów zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz 
opracowywanie branżowych kodeksów, o których mowa w art. 40 RODO. Ponadto 

                                                      
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 1781; dalej: ustawa o ochronie danych. 

10 Zarządzenie to zostało zmienione zarządzeniem Nr 1689/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 
2015 r. 

11 Za pośrednictwem strony www.biznes.gov.pl 

12 Zarządzenie Nr 807/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. i uchylające je Zarządzenie 
Nr 1624/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2019 r.  

13 Zarządzenie Nr 1435/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2018 r. (okres obowiązywania od 25 
maja 2018 r.), Zarządzenie Nr 1857/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2018 r. i Zarządzenie Nr 
376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2019 r. 

14 Zespół IOD wchodził w skład Wydziału Organizacji i Nadzoru, podlegał (organizacyjnie) Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Organizacji i Nadzoru ds. Organizacyjnych; przy czym ww. Zastępca Dyrektora nie wpływał na 
merytoryczną działalność związaną z ochroną danych osobowych w UMK. Pracą Zespołu przewodniczył IOD 
Urzędu. W skład Zespołu wchodziło dziesięciu pracowników UMK (IOD i trzy osoby wspierające go w 
wypełnianiu funkcji oraz sześć osób sprawujących funkcję IOD dla wybranych miejskich jednostek 
organizacyjnych (m.in. dla: żłobków, przedszkoli i szkół). W okresie objętym kontrolą funkcjonowało ok. 340 
miejskich jednostek organizacyjnych.  

Opis stanu 
faktycznego 
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do jej zadań należało m.in. wytyczanie kierunków polityki bezpieczeństwa informacji 
w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz wspieranie administratorów 
funkcjonujących w strukturach Gminy w realizacji obowiązków, które nakładają na 
nich przepisy RODO. 

W skład Rady wchodzili inspektorzy ochrony danych wyznaczeni w 10 jednostkach 
GMK (w tym IOD z UMK) oraz pracownicy komórki organizacyjnej UMK 
obsługującej IOD15. Na spotkaniach Rady (m.in. w dniu 13 września 2018 r.) 
omawiano sposób zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji. 

Na podstawie zakresu czynności IOD miał m.in. przeprowadzać sprawdzenia 
zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie tych danych, 
nadzorować i monitorować przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych informacji 
w UMK, nadzorować realizację normy ISO 27001 oraz przeprowadzać przeglądy 
SZBI.       

W UMK nie wyznaczono zastępcy IOD w rozumieniu art. 11a ustawy o ochronie 
danych. 

(akta kontroli str. 5, 6, 9, 10-23, 142-145, 324-377, 388, 408-409, 414, 854-857) 

W okresie objętym kontrolą Administrator pełnił nadzór nad wykonywaniem 
obowiązków służbowych przez IOD m.in. poprzez: 

 coroczny przegląd zarządzania SZJ, którego elementem było m.in. 
przedstawienie wyników przeglądu SZBI przez IOD i przedstawienie informacji 
o stanie wdrożonego systemu oraz o rekomendacjach na kolejny okres pracy; 

 corocznie SZBI podlegał audytowi zewnętrznemu, z uwagi na fakt posiadania 
przez Urząd certyfikatu ISO 27001, przez upoważnionych audytorów16; 

 zakres zadań IOD, a także skuteczność stosowanych zabezpieczeń 
technicznych i organizacyjnych była każdorazowo badana i weryfikowana 
w formie badania próbkowego, zgodnie z zatwierdzanym corocznie planem 
audytów wewnętrznych. Wykonywano zadania audytowe mające na celu 
pozyskanie zapewnienia, że czynności w zakresie ochrony danych osobowych 
wykonywano prawidłowo i zgodnie z wymaganiami prawa; 

 w związku z realizacją projektu Gmina Miejska Kraków – Zarządzanie 
bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych dokonano w formie audytu wewnętrznego analizy 
dokumentacji powstałej w wyniku projektu. 

(akta kontroli str. 722-728, 913-914, 915-925) 

Na stronie internetowej BIP UMK (według stanu na 18 września 2019 r.) 
w zakładkach: Urząd Miasta Krakowa/Stanowiska specjalistyczne podano kontakt 
do IOD (adresy: pocztowy i emailowy poprzez Internetowy Dziennik Zapytań). 
Informacje takie znajdowały się również w zakładce Ochrona danych osobowych 
(Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych). 

(akta kontroli str. 5, 6, 9, 10-21, 22-23, 24-25) 

IOD wyznaczono spośród pracowników UMK. IOD posiadała wykształcenie wyższe. 
W latach 2008-2018 (do lipca) uczestniczyła w 13 szkoleniach z zakresu ochrony 
danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. W okresie objętym kontrolą 
nie było zmian na stanowisku IOD w UMK, przy czym zadania IOD realizowano 
w wieloosobowym zespole IOD. 

(akta kontroli str. 5, 6, 26-39, 140-141) 

                                                      
15 W skład Rady wchodzili IOD z tzw. dużych jednostek miejskich (w tym Straż Miejska i Miejski Ośrodek Polityki 
Społecznej) oraz pracownicy Zespołu IOD UMK. 

16 Audyt ten przeprowadził w marcu 2019 r. podmiot zewnętrzny. 



 

8 

Prezydent wyjaśnił, że IOD nie otrzymuje żadnych poleceń/instrukcji dotyczących 
wykonywania swoich zadań. Dodał, że jako Administrator zapewniłem zasoby 
niezbędne do wykonywania jego zadań. Dla ograniczenia ryzyka wystąpienia 
konfliktu interesów w realizacji zadań przez IOD przyjęto w UMK zasadę, że 
wykonuje on wyłącznie czynności przewidziane w unijnych i polskich regulacjach 
w zakresie ochrony danych osobowych. Prezydent wskazał przy tym na zarządzenie 
Nr 2224/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu 
postępowania etycznego pracowników UMK17. 

IOD poza obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych był 
odpowiedzialny za utrzymywanie planów ciągłości działania Urzędu oraz 
koordynował zadania na wypadek ogłoszenia stopni alarmowych CRP, co wynikało 
z wprowadzonego SZBI. Prezydent wskazał przy tym, że utrzymywanie normy jest 
ściśle powiązane z zakresem ochrony danych osobowych i zapewnieniem 
bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez UMK.       

IOD wskazał przy tym, że stanowisko, jakie pełni w Urzędzie gwarantuje mu 
niezależność i umożliwiono mu – w okresie objętym kontrolą – wykonywanie 
obowiązków w sposób niezależny. 

(akta kontroli str. 378-380, 381-387, 388, 389-398, 399-401, 1004-1005) 

Dyrektor Magistratu wskazała, że informowanie Administratora, podmiotów 
przetwarzających oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych 
odbywało się poprzez bieżące konsultacje telefoniczne, szkolenia realizowane dla 
pracowników, a także konsultacje dokumentów powstałych w wydziałach UMK 
(klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych oraz klauzule 
poufności zamieszczane w umowach). 

W UMK stosowano wzór umowy powierzenia przetwarzania danych: opracowano 
wzorcowe zapisy umowne dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych 
oraz wzorcowy załącznik określający minimalne środki techniczne i organizacyjne 
zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe (określający środki 
ochrony fizycznej danych; środki infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej; 
środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki 
organizacyjne).   

Dodała, że w okresie przygotowań do stosowania RODO (od lutego 2018 r.) jak i po 
dniu jego wejścia w życie przeprowadzono szkolenia w tym zakresie m.in. dla 
audytorów ISO z UMK, dyrektorów: komórek organizacyjnych i placówek 
oświatowych oraz wybranych pracowników UMK (do których odnosiła się 
problematyka stosowania RODO).  

Szkoleniami objęto również każdego nowo przyjmowanego pracownika. W 2017 r. 
w 41 edycjach szkoleń wzięło udział 517 osób, w 2018 r. w 42 edycjach – 446 osób 
(w tym w okresie od 25 maja 2018 r. w 26 edycjach – 262 osoby), w 2019 r. 
(do 16 września) w 35 edycjach – 434 osoby. Według stanu na dzień 6 listopada 
2019 r. w Urzędzie zatrudnionych było 3 008 osób. 

Ponadto zaprezentowano ideę ochrony danych osobowych przetwarzanych w UMK 
dla mieszkańców na Dniu Otwartym Magistratu (w czerwcu 2018 r.), a w Intranecie 
uruchomiono odrębną stronę zawierającą m.in. wzory klauzul informacyjnych 
i wewnętrzne akty prawne.    

Dyrektor Magistratu wyjaśniła, że monitorowanie przestrzegania przepisów 
w zakresie ochrony danych odbywało się poprzez bieżące konsultacje, a także 

                                                      
17 Kodeks ten wskazywał na zasady, którymi powinien kierować się pracownik Urzędu (bezinteresowność, 
uprzejmość i życzliwość, jawność, odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność, dbałość o interes Gminy, w tym 
dobre imię Urzędu). 
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poprzez przeprowadzane audyty ISO oraz zadania prowadzone przez Zespół 
Audytu Wewnętrznego UMK. 

IOD w kontrolowanym okresie współpracował z krajowym organem nadzorczym 
przy okazji zgłaszanych naruszeń ochrony danych. IOD w tym okresie nie pełnił 
funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.  

(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 408-409, 410-413, 415-420, 423, 534)  

1.3. Inne działania jednostki związane z wdrażaniem RODO 

Na stronie internetowej BIP UMK w zakładkach: Na skróty/Ochrona danych 
osobowych znajdowała się klauzula informacyjna ogólna dotycząca zasad 
przetwarzania danych osobowych. W klauzuli wskazano m.in. Administratora, 
kontakt do IOD i cel, dla którego dane osobowe były przetwarzane (warunek 
realizacji usług świadczonych przez UMK). 

We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzono obsługę klientów UMK, 
objętych oględzinami w ramach kontroli NIK, znajdowały się klauzule informacyjne 
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w UMK. Były to klauzule ogólne 
sporządzone przez UMK. 

(akta kontroli: 24-25, 126-127, 408-409, 410-413, 535) 

W UMK prowadzone były dwa rodzaje audytów: przeprowadzane przez Zespół 
Audytu Wewnętrznego (na podstawie przepisów o finansach publicznych) oraz 
związane z wdrożonym przez Urząd SZBI. W okresie objętym kontrolą Zespół 
Audytu Wewnętrznego przeprowadził audyt Inwentaryzacja zasobów na potrzeby 
przetwarzania danych osobowych (w Wydziale Skarbu Miasta) oraz audyt 
Monitoring wizyjny. W sprawozdaniach końcowych z tych zadań wskazano, że 
czynności sprawdzające, w zakresie przyjętych rekomendacji, zostaną wykonane – 
odpowiednio: w I kwartale 2020 r. i w I kwartale 2021 r. 

Prowadząc audyty w ramach SZBI obejmujące kwestie związane z RODO badano 
procesy zachodzące w poszczególnych jednostkach/wydziałach Urzędu, np. 
Gromadzenie i przetwarzanie danych (Wydział Informatyki oraz Wydział Organizacji 
i Nadzoru), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Wydział Komunikacji 
Społecznej oraz wybrane komórki UMK). W latach 2018-2019 przeprowadzono 
19 takich audytów. 

W okresie objętym kontrolą w UMK nie było kontroli zewnętrznych, których tematyka 
obejmowałaby zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Nie prowadzono 
również kontroli wewnętrznych w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 100-125) 
Szkolenia pracowników odnoszące się do ochrony danych osobowych prowadzone 
były w UMK przed okresem objętym kontrolą. W okresie przygotowań do stosowania 
RODO oraz po wejściu w życie tych przepisów przeprowadzono szkolenia dla: 
kierujących komórkami organizacyjnymi UMK, radców prawnych, kierowników 
referatów, pracowników Wydziału Informatyki, a także pracowników koordynujących 
działania z obszaru bezpieczeństwa informacji. Szkolenia dotyczyły ochrony danych 
osobowych po implementacji RODO oraz zastosowania przepisów unijnych i miały 
charakter obowiązkowy. W UMK planowane jest przeprowadzenie w 2020 r. e-
learningowego szkolenia z ochrony danych osobowych i przestrzegania zasad 
zarządzania bezpieczeństwem informacji dla wszystkich pracowników Urzędu.  

 (akta kontroli str. 378-380, 381-387) 

UMK w ramach dostosowania się do przepisów RODO zawierał umowy 
z podmiotami zewnętrznymi, które w zakresie ich wykonania: przeprowadzały 
szkolenia i konsultacje, wydawały opinie prawne, dokonywały modernizacji aplikacji 
służącej do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania i nadawaniu uprawnień, 
opracowania opisu przedmiotu zamówienia dla aplikacji do zarządzania 
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bezpieczeństwem informacji w GMK. Dyrektor Magistratu wyjaśniła, że szacunkowe 
koszty wdrożenia RODO w UMK wyniosły ok. 130 tys. zł.  

Dodała, że poniesiono w Urzędzie również koszty związane ze zwiększeniem 
etatyzacji w komórce ochrony danych osobowych polegające na zatrudnieniu 
sześciu osób pełniących funkcję IOD dla szkół i innych placówek oświatowych, 
w tym także wyposażenia ich stanowisk pracy oraz utrzymywania sześciu skrzynek 
email dla tych inspektorów.  

(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 426-503) 

Na UMK nie nałożono administracyjnych kar pieniężnych i sankcji, określonych 
w RODO i w art. 102 ustawy o ochronie danych. 

(akta kontroli str. 134-135, 136-139) 

W 2018 r. do Prezesa UODO wpłynęła skarga osoby fizycznej na udostępnianie 
danych osobowych w pismach Prezydenta (zawierających szczegółowe dane 
osobowe) wszystkich stron danego postępowania administracyjnego. 

W związku z rozpatrzoną skargą Prezes UODO pismem z 1 lipca 2019 r., udzielił 
zaleceń, co do zakresu danych stron postępowania (obowiązek naprawczy z art. 58 
ust. 2 RODO), wysłanych w pismach do stron postępowania administracyjnego. Na 
tej podstawie do komórek organizacyjnych przekazano (17 lipca 2019 r.) zalecenie 
wdrożenia praktyki polegającej na niedołączaniu rozdzielnika zawierającego dane 
osobowe stron postępowania do pism typu: wezwanie, zawiadomienie. 
Jednocześnie zwrotną informację o sposobie wykonania zaleceń przesłano do 
Prezesa UODO pismem z 18 lipca 2019 r. Wdrożenie tych zaleceń nie generowało 
kosztów finansowych dla UMK. 

(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 504-512) 

1.4. Nadzór UMK nad podległymi jednostkami w obszarze 
stosowania RODO 

Realizacje działań w zakresie nadzorowania opracowania zasad ochrony danych 
osobowych w miejskich jednostkach organizacyjnych rozpoczęto w UMK we 
wrześniu 2017 r. w ramach ww. projektu powiązanego ze zmianą przepisów 
o ochronie danych osobowych i potrzeby kompleksowego wdrożenia zarządzania 
bezpieczeństwem informacji w GMK (Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)18. Projektem 
objęto 340 jednostek Gminy, tj. żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, licea, 
bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, domy kultury, międzyszkolne ośrodki 
sportowe oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Projekt ma na celu m.in. 
wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem informacji w tych jednostkach (jego 
realizacja zaplanowana została do marca 2022 r.). Administratorami danych 
w miejskich jednostkach organizacyjnych objętych projektem ustanowieni zostali 
kierujący tymi jednostkami. 

W październiku 2017 r. przeprowadzono wstępny audyt zgodności z przepisami 
o ochronie danych osobowych w wybranych trzech jednostkach (żłobek, 
przedszkole i szkoła podstawowa), który był podstawą do opracowania 
dokumentów, procedur i instrukcji bezpieczeństwa informacji dla wszystkich 
jednostek. Na 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie przez Zespół IOD audytów 
w miejskich jednostkach organizacyjnych. 

Nadzór nad jednostkami realizowany był przez UMK na podstawie ww. zarządzenia 
Nr 1350/2018 PMK z dnia 29 maja 2018 r. powołującego w GMK Radę Inspektorów 
Ochrony Danych.  

                                                      
18 Projekt był realizowany z inicjatywy IOD Urzędu i wdrażany w ramach przyjętej w UMK metodyki zarządzania 
projektami. Zespół IOD Urzędu koordynował prace nad tym projektem. 
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Ponadto zarządzenie Nr 1858/2018 PMK z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie 
określenia zasad współpracy UMK z miejskimi jednostkami organizacyjnymi 
objętymi ww. projektem wskazało sześć osób jako IOD dla miejskich jednostek 
organizacyjnych (będących pracownikami Zespołu IOD Urzędu). Na jego podstawie 
każdy z administratorów miejskich jednostek organizacyjnych powinien wyznaczyć 
własnych IOD i poinformować o tym Prezesa UODO. Weryfikację powołań IOD 
i zgłoszeń do Prezesa UODO prowadził Zespół IOD Urzędu (nie stwierdzono w tym 
zakresie nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 378-387, 402-403, 404-405, 406-408, 721, 722-728, 1004-1005) 

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ do UMK sześciu skarg, których 
przedmiotem były zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

W trzech przypadkach (w 2018 r.) w wyniku postępowań wyjaśniających 
prowadzonych przez ówczesne Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu, skargi uznano 
za bezzasadne. Skargi te dotyczyły:  

 żądania wyjaśnienia jawności danych osobowych skarżącego w opublikowanej 
w BIP informacji o wynikach przeprowadzonych przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy (na 
tej podstawie IOD prowadził sprawę jako skargę); 

 naruszania przez Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych; 

 opublikowania dokumentów geodezyjnych z danymi osobowymi na stronach BIP. 

O powyższym zawiadomiono skarżących, w dwóch przypadkach nie podejmując 
w UMK innych działań (w jednym przypadku dokonano w trybie administracyjnym 
wyłączenia z publikacji w BIP dokumentów (plików) z komunikatów archiwalnych, 
udostępnionych przez Wydział Geodezji19. 

W pozostałych trzech przypadkach (także w 2018 r.) skargi zostały zgłoszone przez 
miejskie jednostki organizacyjne (dwukrotnie ZBK oraz Straż Miejska)20. Wszystkie 
skargi zostały uznane przez kierujących tymi jednostkami za bezzasadne. Oprócz 
powiadomienia skarżących o sposobie ich załatwienia, nie podejmowano innych 
działań.    

(akta kontroli str. 378-380, 381-387) 

W działalności UMK w zakresie organizacji ochrony danych osobowych nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie działania Urzędu w obszarze organizacji ochrony danych 
osobowych w UMK.  

2. Wykorzystywanie wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie ochrony danych 
osobowych 

2.1. Prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami RODO 

W Urzędzie prowadzono: rejestr dla czynności przetwarzania danych oraz rejestr 
kategorii czynności przetwarzania danych (jeden dokument w wersji elektronicznej). 
Rejestr ten zawierał wszystkie dane wymagane przez art. 30 ust. 1 i 2 RODO.  

Rejestr zawierał łącznie 203 pozycje (zbiory danych). Przetwarzanie danych 
wskazanych w rejestrze miało odbywać się wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony 

                                                      
19 Dotyczyło to zawiadomienia o wszczęciu postępowania, postanowienia prostującego decyzję oraz decyzji 
dotyczącej zmiany przebiegu działek. 

20 Skargi dotyczyły: nieprawidłowości w działaniu pracownika ZBK, które doprowadziły do naruszenia przepisów 
o ochronie danych osobowych; zakwestionowania udzielonych wyjaśnień w odpowiedzi na uprzednio 
skierowaną skargę; nadużywania uprawnień przez strażników miejskich w zakresie przetwarzania danych 
osobowych.   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

był jeden z warunków art. 6 ust. 1 RODO. Przed wejściem w życie RODO rejestr ten 
funkcjonował w UMK pod nazwą „dane rejestracyjne”.    

(akta kontroli str. 273-323, 866-869) 

W okresie objętym kontrolą rejestr był aktualizowany. Prezydent wyjaśnił, 
że aktualizacje były powodowane zmianami w obowiązujących przepisach prawa, 
wdrożeniem nowych zadań w Urzędzie oraz koniecznością uzupełnienia rejestru 
o nowe pozycje, zawieranymi umowami i porozumieniami o powierzeniu 
przetwarzania danych oraz wynikami prowadzonych konsultacji wewnętrznych 
i przeglądów w komórkach organizacyjnych. 

(akta kontroli str. 822-853, 913-925) 

Nie stwierdzono przypadków zbierania danych, które były zbędne lub 
niewspółmierne do danej czynności przetwarzania.  

(akta kontroli str. 273-323) 

2.2. Upoważnienia do przetwarzania danych 

W obowiązujących w Urzędzie zasadach zarządzania bezpieczeństwem informacji 
uregulowano kwestie związane z wydawaniem, zarządzaniem i anulowaniem 
upoważnień do przetwarzania danych osobowych21. 

(akta kontroli str. 350, 363, 807-819) 

W okresie objętym kontrolą upoważniono trzy osoby do działania w imieniu 
Administratora w zakresie wydawania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych. Upoważnienia dla pracowników UMK wydawane były w formie 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji informatycznej SEZAM, wspomagającej 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Urzędzie. Dla podmiotów trzecich 
aplikacja generowała upoważnienia w formie papierowej.  

W rejestrze upoważnień wskazanych było 3 292 osób, z których 3 061 posiadało 
upoważnienia wydane bezterminowo, a 231 upoważnienia wydano na czas 
oznaczony. Rejestr zawierał: imię i nazwisko pracownika; nazwę instytucji 
(wskazanie komórki organizacyjnej Urzędu); indywidualny identyfikator; termin 
obowiązywania oraz informacje o przyznanych uprawnieniach do zbiorów danych 
i aplikacji informatycznych. Prowadzono go wyłącznie elektronicznie w aplikacji 
SEZAM, w podziale na komórki organizacyjne. Rejestr był generowany w postaci 
raportu z tej aplikacji (plik Excel). Aplikacja ta umożliwiała m.in. prezentację tzw. 
karty osoby, w której zawarte były wszystkie dane dotyczące pracownika 
gromadzone w systemie (w tym wydane upoważnienia). 

(akta kontroli str. 378-380, 381-387, 989-996) 

Analizą objęto akta osobowe 35 aktualnie zatrudnionych pracowników UMK 
(18 z Biura ds. Podatku VAT i 17 z Zespołu Audytu Wewnętrznego22). Analiza 
wykazała, że nie znajdowały się w nich wydane pracownikom upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych i poświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach 
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. Pracownicy komórek 
organizacyjnych objętych badaniem posiadali upoważnienia adekwatne do zakresu 
wykonywanych czynności.   

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru wskazała, że upoważnienia 
pracowników do przetwarzania danych były umieszczone w systemie SEZAM. 
Dodała, że nie zawsze zaświadczenia o ukończeniu określonego szkolenia 
umieszczane są w aktach osobowych. Nie ma takiej potrzeby, bowiem w przypadku 
szkoleń organizowanych przez UMK, Wydział Organizacji i Nadzoru zamawiający 

                                                      
21 Pkt 2.3.12: Zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych; pkt 2.4.13: Wydawanie 
i anulowanie upoważnień; pkt 5.2.1: Procedura zarządzania upoważnieniami i uprawnieniami. 

22 M.in. trzech pracowników z Zespołu Audytu Wewnętrznego brało udział w szkoleniu z zakresu zastosowania 
przepisów RODO. 
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szkolenie, dysponuje zestawieniem uczestników szkolenia i listą obecności na 
szkoleniu. Wyjaśniła również, że zdarza się (…), że zlecając zorganizowanie 
szkolenia nie wymagamy od szkolącego wystawienia zaświadczeń, uznając za 
wystarczające listy obecności uczestników szkolenia. 

(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 858-863, 926-927) 

W okresie objętym kontrolą w UMK zawarto 883 umowy: zlecenia i o dzieło. Analizą 
objęto 10 umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Trzy umowy były 
zawarte z pracownikami Urzędu posiadającymi upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. W pozostałych umowach zleceniobiorcy zostali upoważnieni 
przez Administratora do przetwarzania danych. 

(akta kontroli str. 928-996) 
W okresie objętym kontrolą z 364 osobami rozwiązano w UMK stosunek pracy. 
Kontrolą objęto 24 osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy w okresie od 15 
października do 31 grudnia 2019 r.23. W programach informatycznych UMK, do 
których osoby te miały dostęp w okresie zatrudnienia, ich konta zostały usunięte lub 
zablokowane. Zarejestrowane daty ostatniego logowania danego użytkownika, nie 
były późniejsze niż data rozwiązania stosunku pracy z daną osobą. 

(akta kontroli str. 424-425, 807-819) 
UMK powierzał przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu 
realizowania zadań zlecanych i współrealizowanych przez Urząd. Powierzenie 
przetwarzania danych odbywało się na podstawie zawartych umów 
przedmiotowych, odrębnych umów powierzenia przetwarzania oraz – 
w jednostkowych przypadkach – porozumień. 

Umowy powierzenia dotyczyły m.in. asysty technicznej, konserwacji, rozbudowy 
aplikacji lub hostingu. Komórki organizacyjne Urzędu zawierały takie umowy również 
w celu realizacji zlecanych zadań (w tym świadczenia usług w zakresie 
pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych; opracowania dokumentów 
finansowo-księgowych; wykonania ocen energetycznych budynków; określenia 
zasad współpracy MPK S.A. z GMK przy realizacji programu Karta Krakowska). 

Zgodnie ze stosowaną w UMK procedurą w każdej podpisywanej umowie 
wskazywana była osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy oraz jej 
zapisów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń, w tym również 
w zakresie przepisów o ochronie danych, osoba taka zobowiązana była w ramach 
procedury związanej z realizacją zasad bezpieczeństwa informacji zgłosić tego 
rodzaju incydent, celem odpowiedniego nim zarządzenia. Nadzorowanie przez UMK 
wywiązywania się przez podmioty zewnętrzne z ochrony powierzonych danych 
(odpowiednich uregulowań stanowiących podstawę powierzenie) odbywało się 
również poprzez kontrolę uzyskiwania dostępu do Systemu Informatycznego UMK 
i aplikacji tego Systemu przez podmioty trzecie. Wykorzystywano do tego celu 
również aplikację SEZAM.  

W przypadku powzięcia informacji o możliwych naruszeniach dotyczących 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych (także w wyniku okresowej kontroli kont 
użytkowników oraz adresów email), przeprowadzano audyt bezpieczeństwa 
w podmiocie realizującym przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia.  

Monitorowanie przez UMK poprawności przetwarzania powierzonych danych przez 
podmioty zewnętrzne odbywało się na zasadzie nadzorowania poprawności 
realizacji zawartych umów. W każdej z umów znajdował się zapis dotyczący prawa 
powierzającego do sprawdzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

                                                      
23 W tym jedną zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia do 16 grudnia 2019 r. oraz jedną, na dzień kontroli 
przebywającą na zwolnieniu lekarskim (w okresie wypowiedzenia umowy o pracę). 
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przetwarzania powierzonych danych, w formie audytu przeprowadzonego przez 
upoważnionego audytora24.  

Ponadto po wygaśnięciu umowy podmiot przetwarzający zobowiązany był do 
usunięcia wszystkich danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu 
powierzone oraz potwierdzenia tego faktu w formie oświadczenia o wypełnieniu tego 
obowiązku. Poza standardowymi działaniami administratorskimi dotyczącymi 
monitorowania systemów bezpieczeństwa logów, w UMK w grudniu 2018 r. zostało 
wdrożone narzędzie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz 
monitorowania sesji zdalnego dostępu dla kontrahentów zewnętrznych, które 
zapewniało narzędzia do nadzorowania uprzywilejowanych sesji zdalnych. 

Umowy, w których zawarto zapisy dotyczące powierzenia przetwarzania danych 
osobowych zostały aneksowane zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez IOD. 
Od czerwca 2018 r. rozpoczęto w Urzędzie proces wprowadzania nowych zapisów 
do umów wieloletnich, przedmiotem, których była asysta techniczna, konserwacja 
oraz modernizacja aplikacji. Treść umowy, których termin realizacji dobiegał końca 
w 2018 r. pozostał bez zmian, natomiast nowe umowy były zawierane na podstawie 
RODO. 

(akta kontroli str. 348-349, 378-380, 381-387, 587-590, 913-914, 915-925)   

W okresie od 12 października 2017 r. do 12 listopada 2019 r. w UMK zawarto 45 
umów związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Do sześciu 
umów zawartych przed dniem wejścia w życie przepisów RODO zawarto aneksy 
dotyczące tego aktu prawnego. 

Analiza pięciu umów powierzenia przetwarzania danych wykazała, że zawierały one 
elementy wskazane w art. 28 ust. 3 RODO, tj. przedmiot umowy; czas jej trwania; 
charakter i cel przetwarzania danych; rodzaj danych osobowych i kategorie osób, 
których dane dotyczą oraz obowiązki prawa administratora i przetwarzającego. 

(akta kontroli str. 864) 

W okresie objętym kontrolą UMK wykonywał zadania podmiotu przetwarzającego: 

 w realizowanych projektach unijnych dofinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na podstawie umów o dofinansowanie projektów25; 

 przy wydawaniu Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ dla potrzeb wydawania biletów 
okresowych komunikacji miejskiej w Krakowie (na podstawie porozumienia)26. 

Ww. umowy zawierały elementy wymagane art. 28 ust. 3 RODO. 

Ponadto 13 sierpnia 2018 r. UMK zawarł umowę o wzajemnym powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych ze Skarbem Państwa – Krajowym Biurem 
Wyborczym (Delegaturą w Krakowie); przy czym 21 września 2018 r. UODO wydał 
komunikat, że zawieranie takich umów jest bezprzedmiotowe.  
(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 513-526, 527-533, 536-586, 591-630, 710-715) 

                                                      
24 Audyt taki przeprowadzono w lipcu 2019 r. w podmiocie zewnętrznym w związku z zaistniałym incydentem 
bezpieczeństwa informacji dotyczącym ujawnienia danych osobowych klientów Karty Krakowskiej. 

25 Umowa z 1 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu Daj szansę! w ramach RPO Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz umowa z 3 stycznia 2017 r. o dofinansowanie projektu Doskonalenie 
jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach 
Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Załącznikami do zawartych umów były m.in.: zasady przetwarzania danych osobowych; 
zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; upoważnienie oraz odwołanie upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych. 

26 Porozumienie z 1 sierpnia 2019 r. pomiędzy GMK-UMK, GMK-Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 
oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. Załącznikami do porozumienia była 
informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych. 
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2.3. Monitoring wizyjny w UMK 

W okresie objętym kontrolą w budynkach UMK był prowadzony monitoring wizyjny. 
Opracowano procedurę zarządzania systemem monitoringu wizyjnego (wersja 
trzecia) z dnia 2 sierpnia 2018 r., zatwierdzoną przez IOD. Procedura ta była 
udostępniona w Intranecie Urzędu. 

W ramach ww. oględzin ustalono, że: 

 we wszystkich budynkach, w których zainstalowany był monitoring wizyjny przy 
wejściach znajdowały się dobrze widoczne i czytelne informacje 
o zainstalowanych kamerach („obiekt monitorowany” i symbol kamery). 
Monitoringu nie było w wydziałach UMK zlokalizowanych w budynkach przy 
ul. Stachowicza 18 i przy ul. Lubelskiej 27 i 29; 

 monitoring nie był prowadzony w pomieszczeniach, o których mowa w art. 222 

Kodeksu pracy27 (w tym w pomieszczeniach, które były udostępnianie 
zakładowym organizacjom związkowym i w pomieszczeniach sanitarnych). 

Na podstawie obowiązującej procedury obraz z monitoringu zapisywany był na 
twardym dysku urządzenia nagrywającego i przechowywany był przez określony w 
tej procedurze czas oraz automatycznie nadpisywany. Osobami uprawnionymi do 
przeglądania nagrań z monitoringu byli: kierujący komórką organizacyjną właściwą 
dla spraw obsługi UMK, administratorzy budynków/lokali oraz firma świadcząca 
usługi serwisowe.  

Zgodnie z zawartą umową z firmą świadczącą usługi serwisowe z 19 lutego 2016 r. 
(obowiązującej do 27 listopada 2019 r.), konserwację systemu dokonywano dwa 
razy w roku28. Oględziny wykazały, że w siedzibie Urzędu najstarsze nagranie 
możliwe do odtworzenia w całości pochodziło z 11 października 2019 r., a nagranie 
częściowe (w przypadku ruchu) z 18 września 2019 r. 

W UMK wprowadzono również rejestr wniosków o udostępnienie danych 
z monitoringu. 

(akta kontroli str. 126-127, 146, 255-272, 716-720, 865, 890-893, 1004-1005) 

2.4. Ochrona systemów informatycznych 

Ze względu na stosowane formy ochrony fizycznej i technicznej obszar Urzędu 
został podzielony na strefy:  

 publiczną, do której dostęp mieli wszyscy pracownicy, klienci zewnętrzni i osoby 
trzecie (m.in.: hole wejściowe, pomieszczenia dzienników podawczych i sale 
stanowisk obsługi klienta – stosowano opcjonalnie ochronę fizyczną lub system 
monitoringu);  

 administracyjną, do której dostęp miały wyłącznie osoby upoważnione, a osoby 
nieupoważnione mogły zostać wprowadzone przez upoważnionego pracownika 
UMK (stosowano opcjonalnie ochronę fizyczną, system alarmowy lub system 
monitoringu); 

 chronioną (ochrona fizyczna, system kontroli dostępu, system alarmowy i system 
monitoringu). 

Oględzinami objęto serwerownię centralną UMK (znajdującą się w ww. strefie 
chronionej), zmodernizowaną z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 r. 

Do pomieszczeń serwerowni prowadziło dwoje drzwi (o wyglądzie tożsamym jak 
drzwi do pozostałych pomieszczeń biurowych). Serwery umieszczone były 
w wydzielonym pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczeń serwerowni ograniczany był 
czytnikami kart elektronicznych.  

                                                      
27 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 

28 Kolejna umowa będzie zawarta przed planowanymi na czerwiec 2020 r. czynnościami serwisowymi. 
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Monitoring pomieszczenia serwerowni był prowadzony poprzez rejestrację obrazu 
(działające kamery wewnątrz pomieszczenia, z których obraz widoczny był 
w poprzedzającym pomieszczeniu biurowym). Ewidencjonowano przebywanie osób 
w serwerowni29.  

W serwerowni działał odrębny system wentylacji i klimatyzacji z wydzielonym tzw. 
korytarzem zimnym. Centralka klimatyzacji powiadamiała (automatycznie) SMS-owo 
odpowiedzialnych pracowników UMK (Wydziału Informatyki) o zmianach 
granicznych zakresów temperatury wewnątrz serwerowni. W przypadku zaniku 
napięcia następowało również powiadomienie (automatycznie) SMS-owo 
odpowiedzialnych pracowników Urzędu (Wydziału Informatyki).  

Serwerownia posiadała zabezpieczenie antywłamaniowe oraz przeciwpożarowe.  

Wewnątrz serwerowni działał system klimatyzacji namiarowej. Urządzenia 
serwerowni podłączone były do układu podtrzymywania napięcia UPS. 

W pomieszczeniu znajdowały się serwery w specjalnych szafach typu RACK. 
Zapewniały one m.in. tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych UMK, wymiennie 
z serwerowniami zlokalizowanymi w pozostałych lokalizacjach Urzędu. Stan 
okablowania był bardzo dobry (nie występowały widoczne ślady mechanicznych 
uszkodzeń izolacji). 

Przez pomieszczenie serwerowni nie przebiegały rury. W pomieszczeniu nie 
znajdowały się urządzenia komputerowe wycofane z użytku, materiały łatwopalne 
(meble, dokumentacja, papierowe/tekturowe opakowania). 

Dostęp do pomieszczeń UMK, gdzie przechowywane były dane osobowe był 
regulowany poprzez Aplikację Portiernia. Zgodnie z nią po uzyskaniu uprawnień 
pracownik mógł pobrać klucze do danego pomieszczenia za pomocą karty 
elektronicznej (zgodnie z procedurą dotyczącą gospodarowania kluczami). 
Dokumenty papierowe były przechowywane w zabezpieczonych w zamykanych 
szafach/meblach biurowych lub sejfach. Budynki Urzędu były wyposażone 
w sygnalizację włamania, napadu i pożaru, tj. m.in. kamery, czujki, sygnalizatory 
akustyczne. Ponadto w sześciu lokalizacjach działała telewizja dozorowana. 

(akta kontroli str. 128, 129-130, 890-893, 913-914, 915-925, 1004-1005)  

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie obowiązywała instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym LAN (wersja 11 z 11 marca 2018 r.). Instrukcja ta 
określała m.in. zasady monitorowania pojemności oraz wydajności serwerów, 
zasady: ochrony antywirusowej, szyfrowania danych oraz zarządzania kopiami 
zapasowymi; zabezpieczenia LAN, zarządzania dziennikami zdarzeń oraz 
monitoringiem użytkowników, zarządzania i korzystania z serwerów plików, 
zarządzania serwerami i bazami danych w LAN oraz instalacji poprawek 
systemowych. 

W obszarze zarządzania kopiami zapasowymi w ramach elementów LAN 
(oprogramowania systemowego, aplikacji lub urządzenia komputerowego) 
przewidziano m.in. System Centralnego Backupu (SCB), określono obszary 
i kompetencje administratora systemów, administratora technicznego SCB oraz 
administratora technicznego elementów LAN, a także tworzenie odpowiednich 
raportów z wykonywanych czynności (na podstawie formularza planu wykonania 
kopii zapasowych oraz szablonu rejestru wykonywania kopii zapasowych). 

W Urzędzie wykonywano kopie bezpieczeństwa z kilkunastu serwerów, 
częstotliwość wykonywania tych kopii była zróżnicowana i dopasowana do 
możliwości technicznych systemu kopii zapasowych. Wykonanych kopii 

                                                      
29 Wewnątrz pomieszczenia biurowego znajdował się zeszyt wejść/wyjść do/z serwerowni, w którym 
odnotowywano datę i czas wejścia/wyjścia oraz dane osób odwiedzających (nazwisko i imię). 
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bezpieczeństwa nie przechowywano w miejscu ich wytworzenia, lecz w dwóch 
odrębnych lokalizacjach (podstawowej oraz zapasowej). System kopii zapasowych 
zabezpieczał (według stanu na 21 listopada 2019 r.) ok. 90% serwerów. Według 
stanu na dzień zakończenia kontroli system ten został w pełni wdrożony 
(zabezpieczał wszystkie serwery). 

(akta kontroli str. 146, 260-272, 919-925, 1004-1005) 
Podstawowym zabezpieczeniem dostępu do komputerów przyjętym w UMK było 
hasło. Oględziny wybranych losowo 10 komputerów użytkowanych przez 
pracowników Urzędu obsługujących wyłącznie wewnętrzne bazy danych i służących 
do przetwarzania danych osobowych30, wykazały, że: 

 pracownicy prawidłowo logowali się do systemu komputerowego, tzn. zgodnie 
z obowiązującą w UMK procedurą (autoryzacja w systemie operacyjnym); 

 pracownicy byli w stanie zablokować ekran komputera na wypadek czasowego 
odejścia od komputera a następnie go odblokować. 

(akta kontroli str. 131-133) 
W działalności UMK w zakresie wykorzystywania wdrożonych rozwiązań 
organizacyjnych do ochrony danych osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK ocenia pozytywnie działania Urzędu w obszarze wykorzystywania wdrożonych 
rozwiązań organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. 

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

3.1. Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych 
osobowych 

W okresie objętym kontrolą zgłoszono do Prezesa UODO dwa przypadki naruszenia 
ochrony danych, tj.: 

 7 grudnia 2018 r. zgłoszono naruszenie polegające na wysłaniu pisma 
zawierającego dane osobowe do nieuprawnionej osoby. Zakres ujawnionych 
danych obejmował: imię, nazwisko, adres zamieszkania; 

 15 marca 2019 r. zgłoszono naruszenie polegające na dostępie osób 
nieuprawnionych do danych osobowych zawartych w systemie Karta Krakowska. 
Zakres danych obejmował: imię, nazwisko, numer PESEL, adres email, adres 
zamieszkania, wizerunek (zdjęcie).   

W obu ww. przypadkach zgodnie z terminem określonym w art. 33 ust. 1 RODO, tj. 
nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia przesłano odpowiednie 
zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych. 

(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 631-660, 661-709) 

UMK zgodnie z art. 12 oraz art. 34 ust. 2 RODO poinformował osoby, których dane 
zostały ujawnione. 

W pierwszym przypadku zainteresowany sam zawiadomił Urząd o tym fakcie. 
W UMK poprawiono dane adresowe w systemie informatycznym, wdrożono 
podwójną weryfikację prawidłowości wprowadzonych adresów, pracowników 
zobowiązano do zachowania należytej staranności, poinformowano o incydencie 
IOD i wdrożono procedurę obsługi incydentu. 

W drugim przypadku dane 8 440 osób były narażone na możliwość dostępu do nich 
osób nieuprawnionych. W związku z tym do 8 377 osób drogą elektroniczną i do 63 
pocztą tradycyjną wysłano zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych 
osobowych, w którym wskazano m.in. na podjęte działania naprawcze przez firmę 

                                                      
30 Pracownicy: Kancelarii Magistratu (sześć stanowisk), Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania 
Inwestycji (jedno stanowisko), Wydziału Finansowego (dwa stanowiska) i Wydziału Budżetu Miasta (jedno 
stanowisko).   
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informatyczną realizującą gromadzenie danych w aplikacji Karta Krakowska31. 
Ponadto u wykonawcy przeprowadzono audyt bezpieczeństwa dotyczący 
możliwości przełamania zabezpieczeń organizacji przez atakującego oraz ustalenia 
wpływu naruszenia bezpieczeństwa na poufność przetwarzanych danych organizacji 
i wewnętrznej infrastruktury IT oraz dostępność systemów informatycznych. 
Wdrożono także dodatkowe procedury wewnętrzne.  

W tej sprawie Urząd złożył 19 marca 2019 r. zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa dotyczącego nieautoryzowanego dostępu do danych 
osobowych użytkowników Karty Krakowskiej. Dochodzenie w tej sprawie zostało 
umorzone postanowieniem prokuratora z 18 września 2019 r. 

O powyższych przypadkach został poinformowany Prezes UODO. 
(akta kontroli str. 672-675, 700-702, 704, 705-709, 729-806) 

3.2. Postępowanie z danymi osobowymi 

W okresie objętym kontrolą nie zgłoszono do UMK żądań sprostowania bądź 
uzupełnienia niekompletnych danych. Zgłoszono dwa żądania usunięcia danych 
osobowych, które rozpatrywane były w trybie opisanych wyżej skarg.  

(akta kontroli str. 134-135, 136-139) 

W wyniku oględzin ogólnodostępnych pomieszczeń UMK ustalono, że:  

 tablice informacyjne znajdujące się w holach, na korytarzach i w salach, 
w których odbywała się rejestracja i obsługa klientów we wszystkich lokalizacjach 
UMK nie zawierały informacji zawierających dane osobowe32; 

 w pomieszczeniach (korytarze) znajdowały się klauzule informacyjne dotyczące 
zasad przetwarzania danych osobowych w UMK (klauzule ogólne sporządzone 
przez UMK33); 

 we wszystkich budynkach, w których zainstalowany był monitoring wizyjny przy 
wejściach znajdowały się dobrze widoczne i czytelne informacje 
o zainstalowanych kamerach („obiekt monitorowany” i symbol kamery). 
Monitoringu nie było w wydziałach UMK zlokalizowanych w budynkach przy ul. 
Stachowicza 18 i przy ul. Lubelskiej 27 i 29.  

W UMK stosowano informacje o ochronie wizerunku osób uczestniczących 
w wydarzeniach organizowanych na terenie Urzędu (w tym w pomieszczeniach 
konferencyjnych i sali obrad Rady Miasta Krakowa). 

(akta kontroli str. 126-127, 128, 408-409, 410-413, 1004-1005) 

W okresie objętym kontrolą GMK zawarła dwie umowy z firmą zewnętrzną, których 
przedmiotem było niszczenie dokumentacji bieżącej z wydziałów Urzędu34. 

W wykonaniu umowy ustawiono w budynkach UMK 36 szt. pojemników 
aluminiowych do składowania akt w 12 lokalizacjach, które po napełnieniu 
transportowano do niszczenia. Firma posiadała certyfikat ISO 9001: 2015 

                                                      
31 Zgłoszenie o naruszeniu wpłynęło do Urzędu 29 czerwca 2018 r. Na tej podstawie prowadzono postępowanie 
wyjaśniające w Urzędzie. Postępowanie to zakończono z powodu stwierdzenia, że naruszenie dotyczyło 
wyłącznie bazy testowej bez danych osobowych. Zawiadomienie o naruszeniu danych do Prezesa UODO 
złożono 13 marca 2019 r., po publikacji informacji na jednej ze stron internetowych, wskazującej na wyciek 
danych osobowych mieszkańców Gminy.  

32 Oględzinami objęto pięć lokalizacji UMK, tj.: Al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Grunwaldzka 8, ul. 
Kasprowicza 29, ul. Stachowicza 18 oraz ul. Lubelska 27/29. 

33 W UMK stosowano wzory informacji w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą i 
przetwarzania ich: w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi/w celu niezbędnym 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą/w ramach wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze/na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W Urzędzie nie stosowano 
klauzul szczegółowych innych organów administracji publicznej. 

34 Umowa z 17 stycznia 2017 r. (zmieniona aneksami) na okres od 9 stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2018 r. oraz 
umowa z 27 grudnia 2018 r. na okres od 2 stycznia do 15 grudnia 2019 r. 
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w zakresie przechowywania dokumentów oraz odbioru i niszczenia nośników 
informacji.  

W Urzędzie obowiązywała procedura niszczenia nośników informatycznych 
(z 25 listopada 2011 r.), w której wskazano m.in. sposób postępowania 
z pamięciami masowymi tj. nośnikami magnetycznymi, pamięciami 
półprzewodnikowymi typu „F. E.” oraz nośnikami optycznymi. Niszczeniem 
wskazanych nośników zajmowali się administratorzy techniczni UMK, 
a organizowaniem ich likwidacji Kierownik Referatu w Wydziale Informatyki.  

(akta kontroli str. 820-821, 894-905, 906-912) 

3.3. Ochrona danych osobowych pracowników  

UMK jako pracodawca poinformował pracowników o przetwarzaniu ich danych 
osobowych poprzez przekazanie pracownikom oświadczenia do zapoznania się 
i podpisania (składanego następnie w ich aktach osobowych). 

(akta kontroli str. 134-135, 136-139, 858-859, 926-927) 

W części B akt osobowych 35 pracowników (18 z Biura ds. Podatku VAT 
i 17 z Zespołu Audytu Wewnętrznego) znajdowała się informacja Administratora 
o przetwarzaniu danych osobowych.  

(akta kontroli str. 858-863) 

Analiza 10 umów zlecenia i/lub umów o dzieło wykazała, że GMK informowała 
zleceniobiorców o przetwarzaniu ich danych osobowych. 

(akta kontroli str. 928-996) 

Na stronie internetowej w BIP Urzędu w zakładce Praca w UMK oprócz ogłoszeń 
o naborze na poszczególne stanowiska, znajdowała się Informacja dla kandydatów 
do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa zawierająca Informację administratora 
o przetwarzaniu danych osobowych. W informacji tej wskazano m.in.: kto jest 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procedury 
naboru, dane kontaktowe do IOD, podstawę prawną przetwarzania tych danych, 
prawo kandydata do: dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich 
danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zaznaczono również, że 
kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, a dane osobowe będą 
przechowywane przez okres pięć lat od zakończenia procedury naboru. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych nie była powtarzana w ogłoszeniach 
o naborze pracowników35. 

(akta kontroli str. 997-999) 
Długość przechowywania dokumentacji związanej z konkursami rekrutacyjnymi 
w Urzędzie dla kategorii archiwalnej B5 wynosiła pięć lat. 

(akta kontroli str. 913-914, 915-925) 
W działalności UMK w zakresie zarządzania danymi osobowymi przetwarzanymi, 
w tym gromadzonymi w Urzędzie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości NIK nie formułuje wniosków i uwag 
pokontrolnych. 

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

                                                      
35 Analizą objęto dokumentację 12 naborów na stanowiska urzędnicze w UMK. 
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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. 

Wobec niesformułowania wniosków i uwag NIK nie oczekuje odpowiedzi na 
niniejsze wystąpienie. 

Kraków,   stycznia 2020 r. 

 
Kontrolerzy: 

 

Małgorzata Korusiewicz 
główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

Paweł Lipowski 
specjalista kontroli państwowej 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


