
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 21 listopada 2013 r.  

sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Sprawozdanie z realizacji kontroli zewnętrznych za 2019 r.  

Lp. Podmiot kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowa

dzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość zaleceń, 

wniosków, uwagi 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1 VIN-KON S.A.  

Ul. Dąbrowskiego 35  

62-500 Konin 

Odstąpiono 

od kontroli  

Realizacja zadań 

obrony cywilnej 

   - Zakład nie realizuje zadań obrony 

cywilnej                                        

2 Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska  

u. Poznańska 72 

62-510 Konin 

Odstąpiono 

od kontroli 

Realizacja zadań 

obrony cywilnej 

  - Zakład nie realizuje zadań obrony 

cywilnej                        

3 Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców Konin 

ul. Chopina 9 

62-510 Konin 

Odstąpiono 

od kontroli 

Realizacja zadań 

obrony cywilnej 

   - Zakład nie realizuje zadań obrony 

cywilnej                        



4 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Koninie Grójcu 

ul. Strażacka 1 

62-510 Konin 

15.11.2019 Inspekcja gotowości 

bojowej 

2 - brak przeszkolonych 

ratowników z kwalifikowanej 

pierwszej pomocy (KPP), 

- zakup min. 1 kpl. ubrania do 

likwidacji owadów 

5 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Koninie Morzysławiu 

ul. Jana Pawła II 17 

62-510 Konin 

15.11.2019 Inspekcja gotowości 

bojowej 

3 - poprawić mocowanie sprzętu 

(agregat prądotwórczy), 

- poprawić konserwację sprzętu, 

- zakup 1 kpl. (aparat+maska) 

sprzętu ochrony dróg 

oddechowych 

6 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Koninie Gosławicach 

ul. Muzealna 4 

62-510 Konin 

26.10.2019 Inspekcja gotowości 

bojowej 

3 - przeprowadzenie legalizacji 

sprzętu (aparaty powietrzne), 

- badania techniczne pojazdu 

ważne do 14.12.2019 r. 

- poczynić starania w celu 

zwiększenia ilości członków 

Jednostki Operacyjno- 

Technicznej (JOT) 

7 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Koninie Chorzniu 

ul. Poznańska 69 

62-510 Konin 

26.10.2019 Inspekcja gotowości 

bojowej 

3 - ślady korozji na samochodzie 

GCBA4/32, 

- brak wyciągów spalin w garażu 

przy ul. Bojerowej, 



- brak pasów stanowiskowych w 

garażu przy ul. Bojerowej, 

8 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Koninie Cukrownia 

Gosławice 

ul. Poznańska 69 

62-510 Konin 

27.08.2019 Inspekcja gotowości 

bojowej 

5 - podczas kontroli stwierdzono 

brak 1 osoby funkcyjnej, 

naczelnik pełnił funkcję kierowcy 

- naprawić światło błyskowe na 

tyle pojazdu, oraz światło cofania, 

- uzupełnić tlen medyczny w 

torbie R1, 

- wprowadzić do podziału 

bojowego sprzęt hydrauliczny, 

- skompletować sprzęt 

oświetleniowy na samochodzie 

9 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Koninie  

ul. 3 maja 61 

62-510 Konin 

03.09.2019 Inspekcja gotowości 

bojowej 

4 - zamocować siodełko wężowe, 

- przeprowadzić kalibrację 

miernika wielogazowego lub go 

wycofać z przydziału bojowego, 

- podjąć działania w celu 

szybszego zgłoszenia gotowości 

do działań (czas od alarmu do 

wyjazdy 11 min.) 



- w terminie przeprowadzić 

badania techniczne pojazdów 

oraz aparatów powietrznych 

10 Przedszkole nr 12 "Kubuś 

Puchatek" 

ul. Wyszyńskiego 42 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- Audyt w ww. placówce nie został 

przeprowadzony z uwagi na fakt, 

iż bezpośrednio ogólne 

rozporządzenie o ochronie 

danych zaczęło obowiązywać od 

maja 2018 r. W roku 2019 r. 

miało miejsce wdrażane 

rozporządzenia polegające na 

zweryfikowaniu procesów 

przetwarzania danych w 

placówkach, przygotowanie i 

zastosowanie wymaganej 

dokumentacji, oraz wdrożenie 

niezbędnych zabezpieczeń 

technicznych i organizacyjnych. 

Audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i skuteczności 

ochrony danych osobowych 

przeprowadzono w pierwszej 

kolejności w placówkach, które 

zakończyły podstawowy etap 



wdrażania rozporządzenia. W 

pozostałych placówkach audyty 

zostaną przeprowadzonej w 2020 

roku. 

11 Przedszkole nr 13 

„Słoneczko”   

ul. Pogodna 17 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

12 Przedszkole nr 14 

im. Krasnala Hałabały 

ul. Ks. B. Palenickiego 4 

62-506 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

13 Przedszkole Nr 15 "MALI 

PRZYRODNICY"  

ul. 11 Listopada 32 

62-510 Konin 

08.10.2019 

12.10.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

6 - weryfikacja zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka 



oraz Instrukcji zarządzania 

RODO, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych  

- weryfikacja umów powierzenia 

w zakresie BIP 

14 Przedszkole nr 16 im. Jana 

Brzechwy  

ul. Szarotki 1 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- - 

15 Przedszkole nr 17 

Wojtusiowa Izba  

ul. Okólna 57 

62-510 Konin 

08.11.2019 

13.11.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

6 - weryfikacja zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO.  

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 



przetwarzania, analizy ryzyka 

oraz Instrukcji zarządzania RODO 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko  

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych  

- weryfikacja umów powierzenia 

w zakresie BIP 

 

16 Przedszkole nr 25 „Bajka”  

ul. Kosmonautów 4a 

62- 510 Konin  

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

17 Przedszkole nr 31 "Pod 

Tęczą”  

ul. Różyckiego 3 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

18 Przedszkole nr 32 z 

Oddziałami Integracyjnymi 

62-510 Konin 

ul. Przemysłowa 7 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu  

audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 



19 Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Koninie 

im. Zofii Urbanowskiej 

ul. Kolska 2 

26.11.2019 

28.11.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

6 - weryfikacja zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO,  

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka 

oraz Instrukcji zarządzania 

RODO, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych,  

- weryfikacja umów powierzenia 

w zakresie BIP 

20 Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Gustawa Morcinka 

ul. Kazimierza Błaszaka 4 

Nie 

przeprowa

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

- jw. 



62-510 Konin dzono 

audytu 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

21 Szkoła Podstawowa nr 6 

im. R. Traugutta 

ul. Kolejowa 

62- 510 Konin  

25.06.2019 

26.06.2019 

27.06.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

7 - uzupełnić o prawidłowe zapisy 

Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy szkolnej, 

- korekta/wymania błędnie 

wydanych upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- skorygowanie klauzuli 

informacyjnej, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO,  

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, Instrukcji 

zarządzania RODO, 



- stosowanie się do zasad 

ochrony danych, zasady 

minimalizacji, poufności 

22 Zespół Szkół dla Dzieci 

Przewlekle Chorych w 

Koninie, ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 1 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

23 Szkoła Podstawowa nr 8 

im. Powstańców 

Wielkopolskich z 

Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 24 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

24 Szkoła Podstawowa z 

Oddziałami Integracyjnymi 

nr 9 im. Bohaterów 

Westerplatte 

ul. Fikusowa 8 

62-510 Konin 

 

08.10.2019 

12.10.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

7 - wydać upoważnienia do 

przetwarzania danych 

osobowych dla wszystkich 

pracowników szkoły 

zawierających prawidłową 

podstawę prawną, 

- usunięcie niepotrzebnych 

pobranych zgód na 



przetwarzanie danych 

osobowych, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, Instrukcji 

zarządzania RODO, 

- zgłaszanie nowozatrudnionych 

osób oraz pozostałych 

pracowników na szkolenie z 

zakresu ochrony danych 

osobowych do IOD, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 



25 II Liceum Ogólnokształcące 

im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego 

Ul. 11 Listopada 7a  

62-510 Konin 

29.10.2019 

30.10.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

15 - zastosowanie zgody na 

publikację wizerunku, 

- weryfikacja wydanych 

upoważnień oraz ujednolicenie 

wzoru wydawanych upoważnień, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, Instrukcji 

zarządzania RODO, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych, 

- weryfikacja umowy powierzenia 

w zakresie BIP 



26 III Liceum Ogólnokształcące 

im. C.K. Norwida  

ul. Szymanowskiego 5 

62 -510 Konin 

25.11.2019 

27.11.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

  - określić zasady 

nadawania/zmieniania/odbierani

a uprawnień do systemów 

informatycznych, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

Instrukcji zarządzania RODO, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych, 

- weryfikacja umowy powierzenia 

w zakresie BIP, 

- wytyczne dotyczące stosowania 

monitoringu wizyjnego, 



- stosowanie zasady minimalizacji 

przetwarzania danych pod kątem 

czasu przechowywania danych 

27 Zespół Szkół Budownictwa i 

Kształcenia Zawodowego 

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

ul. Budowlanych 6 

62-510 Konin  

09.09.2019   

10.09.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

6 - umieszczenie danych IOD na 

stronie internetowej placówki, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- uzupełnienie podania do szkoły 

o klauzulę informacyjną dot. 

rekrutacji uczniów do szkoły, 

- weryfikację wydanych 

upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych pod kątem 

zgodności z faktycznym 

zakresem, 

- upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych pracowników 

należy uzupełnić o dane 

dotyczące identyfikatorów, w 

systemach informatycznych, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 



przetwarzania, analizy ryzyka, 

Instrukcji zarządzania RODO, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko 

28 Zespół Szkół im. Mikołaja 

Kopernika 

ul. Aleje 1 Maja 22 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

29 Zespół Szkół Górniczo-

Energetycznych im. 

Stanisława Staszica w 

Koninie, ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3 

62-510 Konin   

16.12.2019 

20.12.2019  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

9 - wydać upoważnienia do 

przetwarzania danych 

osobowych dla wszystkich 

pracowników szkoły 

zawierających prawidłową 

podstawę prawną, 

- usunięcie niepotrzebnych 

pobranych zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 



Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, Instrukcji 

zarządzania RODO, 

- zgłaszanie nowozatrudnionych 

osób oraz pozostałych 

pracowników na szkolenie z 

zakresu ochrony danych 

osobowych do IOD, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 

- wytyczne dotyczące stosowania 

monitoringu wizyjnego, 

- stosowanie zasady minimalizacji 

przetwarzania danych pod kątem 

czasu przechowywania danych 



30 Miejska Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Koninie, 

ul. Sosnowa  

62-510 Konin 

30.05.2019 

31.05.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

3 - wzmocnienie zabezpieczeń 

technicznych – organizacyjnych a 

w szczególności w zakresie 

przechowywania kluczy do 

pomieszczeń, przechowywania 

dokumentacji poradni 

psychologiczno – pedagogicznej,  

- wzmocnienie procedury obiegu 

indywidualnej teczki ucznia w 

placówce,  

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych w tym Instrukcji 

zarządzania RODO 

31 Miejski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w 

Koninie 

ul. K. Szymanowskiego 5 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- jw. 

32 Przedszkole nr 1 

„Kosmatek”  

ul. M. Kopernika 14 

62-500 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

- Audyt w placówce nie został 

przeprowadzony z uwagi na fakt, 

iż bezpośrednio ogólne 

rozporządzenie o ochronie 



danych zaczęło obowiązywać od 

maja 2018 r. W roku 2019 r. 

miało miejsce wdrażane 

rozporządzenia polegające na 

zweryfikowaniu procesów 

przetwarzania danych w 

placówkach, przygotowanie  

i zastosowanie wymaganej 

dokumentacji, oraz wdrożenie 

niezbędnych zabezpieczeń 

technicznych i organizacyjnych. 

Audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i skuteczności 

ochrony danych osobowych 

przeprowadzono w pierwszej 

kolejności w placówkach, które 

zakończyły podstawowy etap 

wdrażania rozporządzenia. W 

pozostałych placówkach audyty 

zostaną przeprowadzone w 2020 

roku. 

33 Przedszkole nr 2 „Kraina 

Wesołej Zabawy” ul. 

Nie 

przeprowa

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

- jw. 



Zygmunta Noskowskiego 4 

62-510 Konin 

dzono 

audytu 

ochrony danych 

osobowych 

34 Przedszkole nr 4 „Biały 

konik” 

ul. Kryształowa 5 

62-500 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

35 Przedszkole nr 5 

"PLASTUŚ" 

ul. Budowlanych 4 

62-510 Konin  

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

36 Przedszkole nr 6  

ul. Ludwika Solskiego 4 

62-510 Konin 

07-13. 

11.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

11 - weryfikacja zgód dotyczących 

przetwarzania danych 

osobowych 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 

- uregulować kwestie dotyczące 

zakresu upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 



- aktualizacja klauzuli 

informacyjnej zawartej na stronie 

BIP przedszkola, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- umieszczenie danych 

Inspektora Ochrony Danych na 

stronie internetowej placówki 

zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych, 

- weryfikację umów powierzenia 

m.in. w kontekście zasobów BIP, 

- weryfikować dane 

udostępnione na stronie BIP 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- ograniczenie dostępu osób 

nieuprawnionych do sieci WiFi 



- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 

37 Przedszkole nr 7 "Bolek i 

Lolek" w Koninie, ul. 

Kolejowa 30,  

62-510 Konin, 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

38 Przedszkole Nr 8 im. Janka 

Wędrowniczka w Koninie 

ul. Przemysłowa 12 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

39 Przedszkole Nr 10 z 

Oddziałami Integracyjnymi 

„Leszczynowa Górka” w 

Koninie 

ul. Fryderyka Chopina 11 

62-510 Konin 

16-17. 

10.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

10 

 

 

- weryfikacja zgód dotyczących 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 

- weryfikacja umów powierzenia, 

również w kontekście BIP, 

- zastosowanie klauzuli 

informacyjnej w przypadku 



przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- dyski przenośne / pendrive 

wynoszone poza organizację 

muszą być zaszyfrowane, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 

40 Przedszkole nr 11 

"Pentliczek" 

ul. Sosnowa 8 

Nie 

przeprowa

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

- jw. 



62-510 Konin dzono 

audytu 

ochrony danych 

osobowych 

41 Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Koninie,  

ul. Sosnowa 16 

62-510 Konin 

 8 – 10. 

10.2019  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

9 - zastosować zgody na 

wykorzystanie wizerunku zgodnie 

z wytycznymi UODO, 

- aktualizacja upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania,  

- zamieszczenie klauzuli 

informacyjnej, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO,  



- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 

42 Szkoła Podstawowa nr 7 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 

44 

62-510 Konin 

 22 – 23. 

10.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

13 - dostosować zgody na wizerunek 

zgodnie z wytycznymi UODO, 

- aktualizacja upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 

- weryfikacja umów powierzenia, 

również w kontekście BIP, 

- zastosowanie klauzuli 

informacyjnej w przypadku 

przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 



- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- zaktualizować Politykę kluczy, 

- zastosowanie rejestru wejść i 

wyjść do serwerowni, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania podręczników 

uczniów w szkole, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych, 

- stosowanie zasady minimalizacji 

przetwarzania danych pod kątem 

czasu przechowywania danych 

43 Szkoła Podstawowa nr 10 

im. Adama Mickiewicza w 

Koninie 

ul. Leopolda Staffa 5 

62-505 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 



44 Szkoła Podstawowa nr 11 

im. F. Marciniaka 

ul. Łężyńska 9 

62-510 Konin 

11 – 13. 

12.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

11 - weryfikacja zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 

- aktualizacja klauzuli 

informacyjnej, 

-zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- ujednolicenie dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych w tym Instrukcji 

zarządzania RODO oraz 

Regulaminu korzystania ze 

służbowych urządzeń 

komputerowych oraz 

oprogramowania, 



- weryfikacja danych w zakresie 

BIP, 

- wytyczne dotyczące 

przechowywania dokumentów 

dotyczących naboru na wolne 

stanowisko, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 

- stosowanie zasady minimalizacji 

przetwarzania danych pod kątem 

czasu przechowywania danych, 

- umieszczenie danych IOD na 

stronie internetowej placówki  

45 Szkoła Podstawowa nr 12 

im. Stanisława Moniuszki w 

Koninie 

ul. Szeligowskiego 5 

62-510 Konin  

12.06.2019 

27.06.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

7 - skorygowanie klauzuli 

informacyjnej zawartej w karcie 

zgłoszenia dziecka do świetlicy 

szkolnej, 

- zlikwidowanie kamer na 

stołówce szkolnej, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych, 



- aktualizacja upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- aktualizacja rejestru czynności 

przetwarzania, 

- zastosowanie klauzuli 

informacyjnej w przypadku 

przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko 

46 Szkoła Podstawowa nr 15 

im. Polskich Olimpijczyków 

ul. Turkusowa 1A 

62-504 Konin 

19 – 21. 

11.2019  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

19 - dostosować zgody na wizerunek 

zgodnie z wytycznymi UODO, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 

- uregulować kwestie dotyczące 

zakresu upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 



- zamieszczenie klauzuli 

informacyjnej, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- dostosowanie Regulaminu 

Wynagradzania i Regulaminu 

Pracy do RODO, 

- dostosowanie Regulaminu 

naboru na wolne stanowisko  

- aktualizacja Polityki kluczy, 

- stosowanie zasady 

minimalizacja, poufności danych, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych osobowych 

47 I Liceum Ogólnokształcące 

im. Tadeusza Kościuszki w 

Koninie 

ul. Mickiewicza 14 

62-500 Konin  

09 – 12. 

07.2019 r. 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

7 - wzmocnienie zabezpieczeń 

technicznych – organizacyjnych 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych do zasad 

RODO i przepisów krajowych, 



- zaktualizowanie upoważnień w 

celu dostosowania ich do 

rozporządzenia RODO, 

- zastosowanie klauzuli 

informacyjnej w przypadku 

przeprowadzenia naboru na 

wolne stanowisko, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- stosowanie zasady minimalizacji 

przetwarzania danych pod kątem 

czasu przechowywania danych 

48 Zespół Szkół Technicznych i 

Hutniczych 

ul. Kolska 1 

62-500 Konin  

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

49 Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 

im. Stefana Batorego  

ul. Wodna 1 

16.09.2019 

20.09.2019 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

8 - zastosować zgody na 

wykorzystanie wizerunku zgodnie 

z wytycznymi UODO, 



62-500 Konin  ochrony danych 

osobowych 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 

- aktualizacja upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- zaktualizowanie klauzuli 

informacyjnej zastosowanie 

klauzuli informacyjnej  

w przypadku przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- stosowanie zasady 

minimalizacja, poufności danych 



50 Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 3A 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

51 Bursa Szkolna nr 1 

ul. Al. 1-go Maja 22a 

62-510 Konin 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

52 Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe 

ul. Staffa 5 

62-505 Konin-Gosławice 

Nie 

przeprowa

dzono 

audytu 

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

- jw. 

53 Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Janusza 

Korczaka 

ul. Kaliska 19 

62-500 Konin 

02 – 04. 

12.2019  

Audyt w zakresie 

oceny prawidłowości  

i skuteczności 

ochrony danych 

osobowych 

13 - weryfikacja zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych, 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

instrukcji zarządzania RODO, 



- aktualizacja upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych, 

- zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego, 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących, 

- zastosowanie klauzuli na wolne 

stanowisko, 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, 

Regulaminu Wynagradzania  

i Regulaminu Pracy do RODO, 

- założenie ewidencji/wykazu 

identyfikatorów (uprawnień) 

pracowników do systemów 

informatycznych, 

- wytyczne dotyczące stosowania 

monitoringu wizyjnego, 

- weryfikacja danych w zakresie 

BIP, 



- umieszczenie danych IOD na 

stronie internetowej placówki, 

- stosowanie zasad ochrony 

danych osobowych, 

- wytyczne dotyczące naruszenia 

ochrony danych 

54 Szkoła Podstawowa Nr 6 w 

Koninie  

ul. Kolejowa 2 

21.10.2019 Przygotowanie 

struktur 

organizacyjnych 

oświaty i wychowania 

do funkcjonowania w 

warunkach kryzysu 

lub wojny: 

- ustalenie 

możliwości oraz 

tworzenie 

warunków do 

kontynuowania 

nauki w szkołach w 

warunkach 

kryzysu, 

- realizacja 

przedsięwzięć 

zapewniających 

brak brak 



ochronę a w razie 

konieczności 

ewakuację 

wychowanków, 

młodzieży szkolnej, 

nauczycieli i 

pracowników.    

55 I Liceum Ogólnokształcące 

w Koninie  

ul. A. Mickiewicza 14 

21.10.2019 

 

Przygotowanie 

struktur 

organizacyjnych 

oświaty i wychowania 

do funkcjonowania w 

warunkach kryzysu  

lub wojny: 

- ustalenie 

możliwości oraz 

tworzenie 

warunków do 

kontynuowania 

nauki w szkołach w 

warunkach 

kryzysu, 

- realizacja 

przedsięwzięć 

brak brak 



 

1. * niepotrzebne skreślić 
 

 

                                                 

zapewniających 

ochronę a w razie 

konieczności 

ewakuację 

wychowanków, 

młodzieży szkolnej, 

nauczycieli i 

pracowników.    


