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Wniosek z dnia 4 października 2022 r. 

 

W związku z Pana wnioskiem przesłanym drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 4 października 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie 

inspektora ochrony danych osobowych oraz audytów KRI, na podstawie ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, że: 

 

PYTANIA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

  

1. Czy funkcję inspektora ochrony danych pełni pracownik jednostki czy osoba zatrudniona 

przez zewnętrzną jednostkę? 

2. Jeżeli jest to zewnętrzny podmiot to, kiedy kończy się obecnie obowiązująca umowa? 

3. Jeżeli jest to zewnętrzny podmiot to czy przewidują Państwo rozpatrywanie ofert 

konkurencyjnych? 

4. Jeżeli przewidują Państwo rozpatrywanie ofert konkurencyjnych to w jakim okresie jest 

to planowane i z kim w tej sprawie należy się kontaktować? 

5. Czy mogę prosić o dodanie adresu e-mail wspolpraca@bodo24.pl do listy e-mail w 

sprawie zapytań ofertowych (postępowań ofertowych lub zamówień publicznych) dot. 

realizacji zadań inspektora ochrony danych lub innych usług w zakresie ochrony danych 

osobowych (audyty, szkolenia, opracowania, przygotowania do kontroli itp.)? 

 

Ad 1. Funkcję inspektora ochrony danych pełni pracownik jednostki. 

Ad 2 – 5. Nie dotyczy 

 

  



 

 

PYTANIA DOT. AUDYTÓW KRI 

  

1. Czy audyty KRI przeprowadza u Państwa zewnętrzny podmiot? 

2. Czy przewidują Państwo rozważenie różnych konkurencyjnych ofert? 

3. Jeżeli przewidują Państwo rozpatrywanie ofert konkurencyjnych to w jakim okresie jest 

to planowane i z kim w tej sprawie należy się kontaktować? 

4. Czy mogę prosić o dodanie adresu e-mail wspolpraca@bodo24.pl do listy e-mail 

w sprawie zapytań ofertowych (postępowań ofertowych lub zamówień publicznych) dot. 

audytów KRI oraz innych audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji? 

 

Ad 1. Nie. W Urzędzie Miasta Szczecin audyty KRI przeprowadzają audytorzy wewnętrzni 

będący pracownikami Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.  

Ad 2 – 4. Nie dotyczy. 

  

 

 Z poważaniem 

                                                                           

 

 


