
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2013 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 21 listopada 2013 r. 

w sprawie zasad koordynacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

 
Inspektorzy Ochrony Danych 

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych za 2020 rok 
 

Lp. Podmiot 

kontrolowany 

(pełna nazwa, adres) 

Data 

przeprowadzenia 

kontroli 

Temat kontroli Ilość zaleceń, 

wniosków, 

uwagi 

Zakres wydanych zaleceń, 

wniosków, uwag* 

1. Przedszkole nr 12 

"Kubuś Puchatek" 

ul. Wyszyńskiego 42 

62-510 Konin 

10.03.2020 r. -  

13.03.2020 r. 

 

 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

5 -      weryfikacja zgód dotyczących 

danych osobowych 

-      przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, i analizy ryzyka 

-    przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji „Instrukcji 

zarządzania RODO” 

- zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

-  informowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO  

a następnie Prezesowi UODO 



2. Przedszkole nr 14 

im. Krasnala Hałabały 

ul. Ks. B. Palenickiego 4, 

 62-506 Konin 

 

15.09.2020 r.– 

16.09.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

2 - przeprowadzenie szkoleń on-

line z zakresu ochrony danych 

osobowych przynajmniej raz na 

dwa lata 

- przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka 

3. Przedszkole nr 16 im. 

Jana Brzechwy  

Szarotki 1, 62-510 Konin 

22.06.2020 r. - 

26.06.2020 r 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

7 -  zastosowanie nowego wzoru 

zgód oraz upoważnienia do 

odbioru dziecka 

-  umieszczenie klauzuli 

informacyjnej na stronie 

internetowej placówki oraz 

umieszczenie danych IOD  

-  wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i 

organizacyjnych 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania i analizy ryzyka 

-  zgłaszanie nowozatrudnionych 

osób oraz pozostałych 

pracowników na szkolenie 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

-  informowanie pracowników  

o obowiązku zgłaszania naruszeń 



ochrony danych osobowych ADO  

a następnie Prezesowi UODO 

4. Przedszkole nr 25  

„Bajka”  

ul. Kosmonautów 4a, 

62- 510  Konin 

09.09.2020 r.–

11.09.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

2 - przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania oraz analizy ryzyka 

– przynajmniej raz w roku -   

wpisać datę aktualizacji 

dokumentów.  

- poinformowanie pracowników  

o obowiązku zgłaszania naruszeń 

ochrony danych osobowych 

Prezesowi UODO wynikającego z 

art. 33 RODO. 

5. Przedszkole nr 31 "Pod 

Tęczą”  

ul. Różyckiego 3 

62-510 Konin 

21.10.2020 – 

23.10.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

2 - przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania oraz analizy ryzyka 

- przeprowadzać szkolenie 

pracowników (dostęp: on-line) 

nie mniej niż raz na 2 lata.  

6. Przedszkole nr  32 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi 62-510 

Konin 

ul. Przemysłowa 7 

11.08.2020 r.–

14.08.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

8 -  zastosowanie nowego wzoru 

zgód na publikację wizerunku 

oraz nie pobierania zgód na 

przetwarzanie danych  

osobowych dziecka oraz 

rodzica/opiekuna prawnego 



 - zastosowanie nowego wzoru 

upoważnienia do odbioru 

dziecka 

- umieszczenie klauzuli 

informacyjnej na stronie 

internetowej placówki oraz 

danych IOD 

-  wdrożyć odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania i analizy ryzyka  

w związku z pracą zdalną 

pracowników 

-  zgłaszanie pracowników na 

szkolenie 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

-  informowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO a następnie 

Prezesowi UODO 

7. Przedszkole nr 13 

„Słoneczko”   

ul. Pogodna 17 

62-510 Konin 

16.11.2020 r .– 

30.11.2020 r 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

2 - przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania oraz analizy ryzyka 

– przynajmniej raz w roku -   



wpisać datę aktualizacji 

dokumentów.  

- przeprowadzać szkolenie 

pracowników (dostęp: on-line) 

nie mniej niż raz na 2 lata. 

8. Przedszkole nr 1 

„Kosmatek” Mikołaja 

Kopernika 14,  

62-500 Konin 

19.08.2020 r. – 

21.08.2020r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

8 -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka 

-  doprecyzować kwestię 

zastosowanych zgód 

-  doprecyzować kwestię 

obowiązku informacyjnego  

-  doprecyzować Regulamin 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych oraz  

klauzulę informacyjną zawartą 

ww. regulaminie do zasad RODO 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji „Instrukcji 

zarządzania RODO” oraz „Polityki 

kluczy” 

-  zgłaszanie pracowników na 

szkolenia 

- poinformowanie pracowników  

o obowiązku zgłaszania naruszeń 

ochrony danych osobowych ADO  

a następnie Prezesowi UODO 



-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

9. Przedszkole nr 2 

„Kraina Wesołej 

Zabawy” ul. Zygmunta 

Noskowskiego 4, 62-

510 Konin 

04.03.2020 r.  – 

06.03.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

8 - weryfikacja zgód dotyczących 

danych osobowych 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania 

-  zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego 

-  umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących 

-  umieszczenie danych 

Inspektora Ochrony Danych na 

stronie internetowej placówki 

- stosowanie zasady minimalizacji 

danych i ograniczenia 

przechowywania 

- szyfrowanie dysków 

przenośnych z danymi 

osobowymi 

-  informowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO a następnie 

Prezesowi UODO 



10. Przedszkole nr 4 „Biały 

konik” 

ul. Kryształowa 5, 62-

500 Konin 

17.09.2020 r. – 

21.09.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

5  -  aktualizacja zastosowanych 

zgód oraz upoważnień do 

odbioru dziecka  

z przedszkola 

-przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji  dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych  

- doprecyzowanie kwestii 

obowiązku informacyjnego oraz 

umieszczenie danych IOD na 

stronie internetowej placówki 

- weryfikacja danych w zakresie 

BIP 

-poinformowanie pracowników 

przedszkola o obowiązku 

zgłaszania naruszeń ochrony 

danych osobowych 

Administratorowi a następnie 

Prezesowi UODO 

11. Przedszkole nr 5 

"PLASTUŚ" 

ul. Budowlanych 4,  

62-510 Konin 

12.11.2020 r. -

13.11.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

5 -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji analizy ryzyka 

-  doprecyzować kwestię  

obowiązku informacyjnego 

-  przeprowadzać szkolenie 

pracowników (dostępne: on-line) 

nie mniej niż raz na rok 

- weryfikacja danych w zakresie 



BIP oraz strony internetowej 

prowadzonej przez przedszkole 

-  poinformowanie pracowników 

przedszkola o obowiązku 

zgłaszania naruszeń ochrony 

danych osobowych 

Administratorowi a następnie 

Prezesowi UODO 

12. Przedszkole nr 7 "Bolek 

i Lolek" w Koninie, ul. 

Kolejowa 30,  

62-510 Konin 

16.06.2020 r. - 

19.06.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

9 - przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka 

-  ujednolicenie/zastosowanie 

jednego wzoru upoważnień do 

przetwarzania danych 

osobowych 

-  doprecyzować kwestię 

obowiązku informacyjnego 

-  dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych do zasad 

RODO  

i przepisów krajowych 

-  dostosowanie Regulaminu 

Pracy i Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników do 

Rozporządzenia RODO 

-  przeprowadzenie okresowej 



aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych  w tym  „Instrukcji 

zarządzania RODO” oraz „Polityki 

kluczy” 

- stosowanie środków 

technicznych i organizacyjnych  

-  poinformowanie pracowników  

o obowiązku zgłaszania naruszeń 

ochrony danych osobowych ADO 

a następnie Prezesowi UODO 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

13. Przedszkole Nr 8 im. 

Janka Wędrowniczka w 

Koninie 

ul. Przemysłowa 12 

62-510 Konin 

30.06.2020 r. – 

03.07.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

5  -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka 

-  doprecyzować kwestię 

obowiązku informacyjnego 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych  w tym  „Instrukcji 

zarządzania RODO” oraz „Polityki 

kluczy 

-  poinformowanie pracowników  

o obowiązku zgłaszania naruszeń 

ochrony danych osobowych ADO  



a następnie Prezesowi UODO 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

14. Przedszkole nr 11 

"Pentliczek" 

ul. Sosnowa 8, 62-510 

Konin 

15.10.2020 r. – 

16.10.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

3 - doprecyzowanie kwestii 

obowiązku informacyjnego,  

umieszczenie danych Inspektora 

Ochrony Danych na stronie 

internetowej placówki 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych 

-  poinformowanie pracowników  

o obowiązku zgłaszania naruszeń 

ochrony danych osobowych ADO  

a następnie Prezesowi UODO 

15. Szkoła Podstawowa nr 

4 im. Gustawa 

Morcinka 

ul. Kazimierza Błaszaka 

4, 62-510 Konin 

14.05.2020 r.-

20.05.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

9 -  umieszczenie klauzuli 

informacyjnej na stronie szkoły, 

wraz z podaniem adresu 

kontaktowego i danych do 

inspektora 

-  wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i 

organizacyjnych 

- weryfikacja  zgód na 

przetwarzanie danych 



osobowych 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, i analizy ryzyka  

w związku z pracą zdalną 

pracowników oraz nauczaniem 

zdalnym 

-  zastosowanie nowego wzoru 

upoważnienia do odbioru 

dziecka 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych  w tym „Instrukcji 

zarządzania RODO” 

- zgłaszanie nowozatrudnionych 

osób oraz pozostałych 

pracowników (w miarę potrzeb) 

na szkolenie z zakresu ochrony 

danych osobowych do IOD 

-  poinformowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO a następnie 

Prezesowi UODO 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 



16. Szkoła Podstawowa 

przy WSZ w Koninie, ul. 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 1, 62-510 

Konin 

8.10.2020 r. -  

09.10.2020r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

2 -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania oraz analizy ryzyka  

-  przeprowadzanie szkoleń on-

line z zakresu ochrony danych 

osobowych nie mniej niż raz na 2 

lata 

17. Szkoła Podstawowa nr 

8 im. Powstańców 

Wielkopolskich z 

Oddziałami 

Integracyjnymi 

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 24, 62-

510 Konin 

12.02.2020r. - 

18.02.2020r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

12 -  stworzenie spisu 

systemów/programów/loginów 

informatycznych 

-  skorygowanie Karty zgłoszenia 

dziecka do szkoły 

-  zastosowanie wzoru 

upoważnienia do odbioru 

dziecka 

-  wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i 

organizacyjnych 

-  analiza pobranych zgód na 

przetwarzanie danych 

osobowych  dziecka oraz  

rodzica/opiekuna prawnego 

-  dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych do 

przepisów RODO 

-  dostosowanie Regulamin Pracy  



i Regulaminu Wynagradzania 

Pracowników do RODO 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, i analizy ryzyka 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych  w tym  „Instrukcji 

zarządzania RODO” 

-  zgłaszanie nowozatrudnionych 

osób oraz pozostałych 

pracowników (w miarę potrzeb) 

na szkolenie z zakresu ochrony 

danych osobowych do IOD 

-  poinformowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO a następnie 

Prezesowi UODO 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

18. Zespół Szkół im. 

Mikołaja Kopernika 

ul. Aleje 1 Maja 22,  

62-510 Konin 

03.03.2020r.  – 

06.03.2020 r.    

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

6 - prowadzenie na bieżąco 

rejestru czynności przetwarzania,  

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 



Zakładowego Fundusz Świadczeń 

Socjalnych (wytyczne zgodnie z 

mailem  

- dostosowanie Regulamin Pracy  

i Regulaminu Wynagradzania 

Pracowników do Rozporządzenia 

RODO – wzory wyżej,  

- przeprowadzenie analizy ryzyka 

dedykowanej - przynajmniej raz 

w roku, wpisać datę aktualizacji 

dokumentów.  

- w sytuacji, kiedy do szkoły 

wpłyną dokumenty 

potencjalnego kandydata do 

pracy, a nieprzeprowadzany jest 

nabór na wolne stanowisko pracy 

dyrektor generalny nie ma prawa 

zatrudnić takiej osoby. Zatem 

albo musi niezwłocznie usunąć 

dane dotyczące takiego 

kandydata ze swoich zasobów 

albo skontaktować się z 

kandydatem, aby otrzymać 

ewentualną zgodę kandydata na 

przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w takiej 

dokumentacji dla celów 



przyszłych naborów na wolne 

stanowiska pracy w urzędzie. 

Szkoła nie gromadzi 

dokumentów dotyczących 

rekrutacji m.in. CV, w przypadku 

kiedy nie jest prowadzony nabór 

na stanowisko. 

- poinformowanie pracowników 

szkół o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych Prezesowi UODO 

wynikającego z art. 33 RODO. 

Przez pojęcie naruszenia ochrony 

danych należy rozumieć 

naruszenie bezpieczeństwa 

prowadzące do przypadkowego 

lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, 

zmodyfikowania, 

nieuprawnionego ujawnienia lub 

nieuprawnionego dostępu do 

danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych (art. 4 

pkt 12 RODO). 



19. Szkoła Podstawowa nr 

10 im. Adama 

Mickiewicza w Koninie 

ul. Leopolda Staffa 5, 

62-505 Konin 

 

28.01.2020 r.  – 

31.01.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

9 -   weryfikacja zgód dot. 

przetwarzania danych 

osobowych 

-  zamieszczenie klauzuli  dot. 

procesu rekrutacji 

-  zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego  

-  umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących 

-  umieszczenie klauzuli 

informacyjnej dotyczącej 

monitoringu 

-  umieszczenie danych 

Inspektora Ochrony Danych na 

stronie internetowej placówki 

-  doprecyzowanie kwestii umowy 

powierzenia w kontekście 

zasobów BIP 

-  weryfikacja danych w zakresie 

BIP 

-  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych 

-  poinformowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 



naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO a następnie 

Prezesowi UODO 

20. Zespół Szkół 

Technicznych i 

Hutniczych 

ul. Kolska 1, 62-500 

Konin 

19.02.2020 r. – 

21.02.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

9 -  zastosowanie warstwowego 

obowiązku informacyjnego 

-  zamieszczenie klauzuli  dot. 

procesu rekrutacji 

-  umieszczenie klauzuli 

informacyjnej w mailach 

wychodzących 

-  umieszczenie danych 

Inspektora Ochrony Danych na 

stronie internetowej placówki 

-  doprecyzować kwestię umowy 

powierzenia w kontekście 

zasobów BIP 

-  weryfikację danych w zakresie 

BIP 

-  przeprowadzenie aktualizacji 

oraz ujednolicenie dokumentacji 

dotyczącej ochrony danych 

osobowych 

-  poinformowanie pracowników  

o ochrony danych osobowych 

ADO a następnie Prezesowi 

UODO 



-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

21. Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 3A, 62-

510 Konin 

02.10.2020 r. – 

06.10.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

4 -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka, 

Instrukcji Zarządzania RODO 

-  doprecyzować kwestię 

obowiązku informacyjnego i 

piktogramu dot. monitoringu,  

umieszczenie danych Inspektora 

Ochrony Danych na stronie 

internetowej placówki 

- dostosowanie Regulaminu 

Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, Pracy i 

Wynagradzania do zasad RODO i 

przepisów krajowych 

-  poinformowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO  

a następnie Prezesowi UODO 



22. Bursa Szkolna nr 1 

ul. Al. 1-go Maja 22a 

62-510 Konin 

07.12.2020 r. – 

11.12.2020 r. 

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

5 -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania oraz analizy ryzyka 

- doprecyzowanie kwestii 

obowiązku informacyjnego 

-  umieszczenie danych 

Inspektora Ochrony Danych na 

stronie internetowej placówki 

-  przeprowadzać szkolenie 

pracowników (dostępne: on-line) 

nie mniej niż raz na dwa lata  

-  dostosowanie Regulaminu 

Pracy i Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników do 

Rozporządzenia RODO 

23. Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe 

ul. Staffa 5 

62-505 Konin-Gosławice 

01.09.2020 r. – 

04.09.2020 r.  

audyt w zakresie oceny 

prawidłowości i 

skuteczności ochrony 

danych osobowych 

6 -  przeprowadzenie okresowej 

aktualizacji rejestru czynności 

przetwarzania, analizy ryzyka,  

Instrukcji zarządzania RODO 

-  doprecyzować kwestię 

obowiązku informacyjnego i 

piktogramu dot. monitoringu, 

umieszczenie danych IOD na 

stronie internetowej  

-  weryfikację danych w zakresie 

BIP 

- zalecenia dot. środków 



technicznych i organizacyjnych  

-  poinformowanie pracowników 

szkoły o obowiązku zgłaszania 

naruszeń ochrony danych 

osobowych ADO  

a następnie Prezesowi UODO 

-  zalecenia dot. dokumentów na 

wolne stanowisko pracownicze 

 

Sporządziła: Marika Tomaszewska-Nowicka, Justyna Bruch  

Konin, dnia 25 stycznia 2021 r.  

 
                                                 

1. * niepotrzebne skreślić 
 

 


