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Protokół Nr 26/2017

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 20 grudnia 2017r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1400 zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Albin

Rudniak. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził, że Komisja posiada quorum, w posiedzeniu
uczestniczyli także:

- Dorota Orchowska- radca prawny

- Lilia Urbaniak- samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

- Andrzej Tomczyk - sekretarz

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z protokołem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z kontroli

przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

2. Opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji na 20 18r.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Zapoznanie się z protokołem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z

kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Kole.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Albin Rudniak poinformował, że na dzisiejszym

posiedzeniu kontynuowany będzie temat wycieku danych osobowych z bazy danych SP ZOZ w

Kole. Następnie oddał głos mecenas Dorocie Orchowskiej.

Radca prawny Dorota Orchowska poinformowała, że w dniach 10-14.07.2017r. na zlecenie

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przeprowadzona została w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole kontrola. Kontrola obejmowała zgodność

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych tj. ustawą z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Wynikiem tej

kontroli było wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 28.08.2017r. oraz decyzji z

dnia 19.10.2017r. Nie ma żądnej informacji od dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu



• Opieki Zdrowotnej w Kole w sprawie podjętych działań naprawczych po kontroli GIODO oraz nie

posiadamy informacji od Prokuratury na jakim etapie jest prowadzone postępowanie.

Członkowie Komisji ustalili, że zapoznają się z obszernym materiałem, który otrzymali na

dzisiejszym posiedzeniu, zostanie wystosowane również pismo do dyrektora SP ZOZ w Kole z

wyjaśnieniami jakie zostały podjęte działania naprawcze po kontroli GIODO, a także pismo do

Prokuratora Rejonowego z prośbą o informację na jakim etapie jest prowadzone postępowanie w

omawianej sprawie. Po otrzymaniu odpowiedzi od wskazanych podmiotów, zostanie zwołane

następne posiedzenie Komisji i podjęcie dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Ad 2. Opracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji na 2018r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Albin Rudniak przedstawił projekt planu

kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018, który został zaakceptowany i stanowi załącznik nr 2

do protokołu.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.

Wolnych głosów iwniosków nie było.

Posiedzenie zakończono o godz. 14.45

Protokółowała
Malwina Morzycka

Zastępca Przewodniczącego
Komi~nej
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