
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/58/2018/BKW Kraków, dn. 7 czerwca 2018r.

Biuro Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

SKARGA

dot. możliwości nieprzestrzegania prawa o ochronie danych osobowych, 
zapisów ustawy o UIP oraz innych aktów normatywnych w ZIKiT

Szanowni Państwo, 

dnia  23.05.2018  roku  złożyliśmy  elektronicznie  (ePUAP  ZIKiT)  wniosek  o  udostępnienie
informacji publicznej nr KMR/58/2018.

Nasza organizacja otrzymała odpowiedź na przedmiotowy wniosek dnia 7.06.2018, tj.,  w naszej
ocenie, z     naruszeniem zapisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

1. Wnosimy o rozpatrzenie skargi i wdrożenie w jednostce działań naprawczych mających na
celu poprawę terminowości rozpatrywania spraw o UIP.

2. Ponadto  zwracamy się  z  wnioskiem o  kontrolę,  czy  w związku z udostępnioną  umową
nr 12/ZIKiT/2018  nie  doszło  do  ujawnienia  danych  osobowych  radcy  prawnego
prowadzącego obsługę  prawną ZIKiT w zakresie  serii  i  dowodu osobistego oraz innych
danych osobowych.

Nasza  organizacja  24  listopada  2017  roku  informowała  ZIKiT,  że  decyzją  Zarządu
Stowarzyszenia  korespondencja  (dotycząca  spraw  publicznych)  prowadzona  przez
stowarzyszenie jest publikowana na stronie internetowej stowarzyszenia, a zatem w naszym
rozumieniu udostępniane informacji publiczne powinny być w postaci, która umożliwia ich
publikowanie w sieci Internet. 

Udostępnienie  w/w danych  osobowych  budzi  nasze  wątpliwości  dlatego  prosimy Biuro
Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa o przedstawienie stanowiska w tej sprawie,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, doprowadzenie do udostępnienia informacji
w sposób pozwalający na jej publikację w sieci Internet. 

3. Zwracamy się również z wnioskiem o ustalenie dlaczego w udzielonej nam odpowiedzi na
wniosek podano informację, cyt:

Jednocześnie informuję, iż przedmiotem umowy 12/ZIKiT/2018 z dnia 4 stycznia
2018  r.  jest  bieżąca  obsługa  prawna  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i
Transportu w Krakowie

natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej ZIKiT na stronie:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73182
oraz:
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/208882/karta
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

podano w poz. 380 rejestru:

Bieżąca obsługa prawna ZIKiT w zakresie spraw związanych z polityką rowerową
oraz zadań realizowanych przez pion Zastępcy Dyrektora ZIKiT ds. Infrastruktury

Która informacja jest prawidłowa – z BIP, czy z pisma NO.0161.368.2018?

4. W  tym  miejscu  prosimy  również  o  kontrolę  co  do  poprawności  sposobu  wyłączenia
jawności  informacji  w odpowiedzi na wniosek nr KMR/50/2018 udzielonej  przez ZiKIT
dnia  29  maja  2018  roku  nr  pisma: W wystąpieniu  ZIKiT  brak
jest informacji o     osobie wyłączającej jawność oraz podstawie prawnej wyłączenia jawności  .

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wnosimy o doprowadzenie do udostępnienia
w odpowiedzi na wniosek KMR/50/2018 informacji w sposób zgodny z prawem w zakresie
wyłączenia jawności.

W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji poruszanych kwestii zgodnej z wnioskiem.

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/

Oświadczenie: Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39'
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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