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Rada Miejska
w Zdzieszowicach
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Hoić załączników .................
podpis .............................

PRÓTOKOŁ Nr 4/ 2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
odbytego w dniu 03.02.2015 r.
(posiedzenie wyjazdowe)
Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.
I.

Obecni: wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II.

Program posiedzenia:
1. Sprawy bieżące,
2. Przeprowadzenie kontroli przestrzegania ochrony danych (w tym szczególnie danych osobowych)
w Publicznym Gimnazjum - w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.

III.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie omawiała.
Ad. 2
Komisja zapoznała się z procedurami obowiązującymi w Gimnazjum Publicznym w zakresie
stosowania przepisów o ochronie informacji - szczególnie ochroną danych osobowych.
Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielali: Dyrektor Gimnazjum Pan Mirosław Czernysz oraz
powołany w Gimnazjum do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - Pan Artur
Krzyża.
Komisja zapoznała się z pełną dokumentacją dotyczącą obszaru ochrony danych osobowych w trzech
obszarach:
a/ Projekt „Opolska e-szkoła",
b/ Pozostały obszar Publicznego Gimnazjum w zakresie przetwarzania i obsługi informatycznej,
c/ Bezpieczeństwo danych zawartych na nośnikach innych niż elektroniczne (archiwum),
Komisja zapoznała się z „Dokumentacją Ochrony Danych Osobowych".
Komisja przeglądała dokumenty dotyczące szkoleń prowadzonych dla administratorów i
użytkowników zbiorów podlegających rejestracji do GIODO.

IV.

Podjęto następujące wnioski:
W oparciu o informacje uzyskane w trakcie kontroli, Komisja postanowiła o przeprowadzeniu
kolejnej kontroli w Bibliotece Publicznej i dopiero po tej kontroli zostanie sporządzony protokół
kompleksowy zawierający wnioski z całości kontroli.

V.

Temat następnego posiedzenia:
Kontrola przestrzegania ochrony danych (w tym szczególnie danych osobowych) w Miejskiej i
Gminnej Bibliotece Publicznej - w świetle nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.
Posiedzenie wyjazdowe.

VI.

Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Proszę o zawiadomienie Dyrektora Biblioteki o posiedzeniu i tematyce kontroli - z prośbą o
przygotowanie odpowiednich materiałów i informacji. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 15.15 w
bibliotece przy ulicy Piastów.

Termin następnego posiedzenia: 5 marzec 2015 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy Członków Komisji:
Maruszewski Marian
Wenio Stanisław
Kuska Jan

kJ

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 3 lutego 2015r.

1)

Adamski Piotr - Przewodniczący Komisj i

2)

Matuszewski Marian - V-ce Przewodniczący

3)

Kuska Jan

4)

Wenio Stanisław

Osoby zaproszone:
Imię i nazwisko

...... ..............................

Funkcja

............

