From:
Sent: Tuesday, April 16, 2019 11:15 AM
To: prezydent@zawiercie.eu
Subject: Zapytanie o informację publiczną

Zapytanie o informację publiczną
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z
2018 poz. 1330) wnoszę o udostępnienie następującej informacji:
1. Czy Państwa jednostka korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w
zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, a jeżeli tak to proszę
o podanie:
A) daty zakończenia obowiązywania umowy;
B) wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi miesięcznie
C) wysokości wszystkich opłat związanych z usługami IOD w tym audytów,
kontroli, wizyt itp. w 2018 oraz 2019 roku
przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej
D) imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych
2. Czy Państwa jednostka korzysta lub korzystała w latach 2018-2019 z usług
firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (np. dostosowania do
RODO, audytów teleinformatycznych, wdrożenia systemów ISO 27001, szkoleń
pracowniczych tp.), a jeżeli tak to proszę o podanie:
A) dat obowiązywania umowy
B) wysokości wynagrodzenia
C) przedłożenie skanu umowy w formie elektronicznej
3. Czy Państwa jednostka użytkuje system elektronicznego obiegu
dokumentów lub system elektronicznego zarządzania dokumentacją, a jeżeli
tak proszę o podanie:
A) czasu trwania umowy, wartości umowy oraz producenta użytkowanego

systemu
B) czy użytkowany system umożliwia autoamtyczne pobieanie i wysyłanie
pism/wniosków/decyzji do systemu ePUAP bez konieczności logowania się do
platformy ePUAP?
C) W przypadku gdy nie korzystacie Państwa z wyżej wymienionych systemów
proszę o informację czy w budżecie na rok 2019 zaplanowano zakup takiego
systemu?
4. Czyjego autorstwa Biuletynu Informacji Publicznej użytkowany jest przez
Państwa jednostkę? Proszę o:
A) wskazanie wartości umowy i czasu na jaki została zawarta
B) przesłanie skanu umowy
5. Czy korzystacie Państwo z systemu elektronicznego głosowania i
wspomagania pracy Biura Rady? Jeśli tak proszę o:
A) wskazanie wartości umowy i czasu na jaki została zawarta
B) przesłanie skanu umowy
C) jeżeli nie korzystacie Państwo z takiego rozwiązania proszę o informację czy
w budżecie na rok 2019 został zaplanowany zakup takiego systemu?
6. Czy korzystacie Państwo z systemu transmisji obrad? Jeśli tak proszę o
informację:
A) czy system oferowany jest przez podmiot zewnętrzny? Jeśli tak proszę
o wskazanie wartości umowy, czasu trwania oraz z jakim podmiotem została
zawarta oraz przesłanie skanu umowy.
B) W przypadku transmisji świadczonej na podstawie umowy z zewnętrznym
podmiotem proszę o informację czy serwery na których przechowywane jest
archiwum transmisji znajduje się na terytorium RP, oraz czy posiadacie
Państwo umowę powierzenia danych z tym podmiotem.
7. Czy Państwa jednostka posiada aplikacją mobilną dla mieszkańców? Jeśli
tak proszę o wskazanie nazwy podmiotu, wartości oraz czasu umowy na jaki

została zawarta.
8. Systemów dziedzinowych jakiego producenta Państwo używacie? Proszę o
podanie również nazwy dystrybutora, który dostarczył i wdrożył Państwu to
rozwiązanie.
Odpowiedzi proszę kierować na adres

