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Kary i decyzje
Prezesa Urzędu
Ochrony Danych
Osobowych

Data wydania decyzji

Podmiot kontrolowany

18.10.2019

Burmistrz 
Aleksandrowa Kujawskiego

Rodzaj naruszenia

Naruszenie Art. 28 RODO. 
Niewłaściwa umowa powierzenia przetwarzania danych.

Przedmiot decyzji

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku pracownicy Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO) przeprowadzili planowaną
kontrolę w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim.
Przedmiotem kontroli było przetwarzanie danych osobowych 
przez Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego w ramach procesu
wysyłki korespondencji i prowadzenia Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP), a także sposób prowadzenia rejestru czynności
przetwarzania oraz dokumentowania naruszeń ochrony danych
osobowych. 
Na tej podstawie ustalono, że Administrator nie zawarł umów
powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym
przekazywał dane osobowe, a co za tym idzie, udostępniał je bez
podstawy prawnej. Do podmiotów tych należały firmy dysponujące
zasobami BIP na serwerach oraz dostarczające oprogramowanie
do stworzenia BIP i udzielające wsparcia serwisowego w tej sferze.
Kolejne odnotowane w trakcie kontroli uchybienie dotyczyło braku
dokumentacji wewnętrznej umożliwiającej kontrolę okresu retencji
dla danych znajdujących się w BIP, w wyniku czego dostępne były
oświadczenia majątkowe, których okres przechowywania minął.
Dodatkowo, w rejestrze czynności przetwarzania, nie zostali
wskazani wszyscy odbiorcy danych oraz planowane terminy
usunięcia danych. Innym uchybieniem był brak sporządzenia przez
Administratora kopii zapasowych nagrań z posiedzeń rady
miejskiej. Ich dostępność w BIP ograniczała się jedynie do serwisu
YouTube, na którym zostały umieszczone w ramach dedykowanego
kanału. Działanie to nie zostało również uwzględnione w analizie
ryzyka.

Kompas FORSAFE

JAKIE DZIAŁANIA POWINNY ZOSTAĆ PODJĘTE?

1) Zawarcie umowy powierzenia z podmiotem, który jest
odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej. 

2) Opracowanie polityki dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3) Analiza danych opublikowanych w Biuletynie Informacji
Publicznej pod kątem ich aktualności i celowości publikacji 
oraz terminu usunięcia danych osobowych. 

4) Przeprowadzenie przez organ publiczny analizy ryzyka
związanego z korzystaniem z narzędzia służącego do transmisji
nagrań z obrad Rady Gminy/Miasta/Powiatu. 

5) Wdrożenie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych osób
fizycznych w związku z przechowywaniem nagrań sesji Rady
Gminy/Miasta/Powiatu, w tym wykonywanie kopii zapasowych. 

6) Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych
osobowych zgodnie z wytycznymi art. 30 ust. 1 Rozporządzenia. 

7) Uwzględnienie informacji o odbiorcy danych w rejestrze
czynności przetwarzania danych osobowych. 

8) Uwzględnienie w rejestrze czynności przetwarzania danych
osobowych dla każdego procesu przetwarzania planowanego
terminu usunięcia danych w sposób zapewniający przetwarzanie
danych zgodnie z zasadą ograniczonego przechowywania.

Wysokość kary

40 000,00 PLN

Opracowanie merytoryczne

Katarzyna Cieślak

Materiał edukacyjny
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