
 

 

Odpowiedzi na pytania do postępowania IOD. 

1. Ilość lokalizacji (adres, adresy, które trzeba odwiedzać pod kątem fizycznego 

audytu  zapoznania się z organizacją) 

Ad. 1. W chwili obecnej, ze względu na remont budynku, Galeria Bunkier Sztuki 

podzielona została na dwie lokalizacje, tj. główną siedzibę Galerii z przestrzenią 

wystawienniczą – Pałac Potockich Rynek Główny 20 oraz biuro – pl. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego 3, pozostałe nieruchomości stanowią zaplecze techniczne Galerii. 

2. Ilość wszystkich pracowników organizacji 

Ad. 2. Zatrudniamy 24 os. na umowę o pracę. 

3. Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających 

upoważnienia) 

Ad. 3. - 21 osób 

4. Ilość komputerów (również przenośnych) 

Ad. 4. 30 komputerów (również przenośnych)   

5. Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności 

przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.) 

Ad. 5. - rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zawiera wszystkie czynności 

przetwarzania, jakie dokonywane są w Galerii. Rejestr powstał w oparciu o analizę działań 

każdego z działów i przy współpracy z pracownikami oraz osobami kierującymi 

poszczególnymi działami. 

6. Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, 

Wydział IT, etc.) 

Ad. 6. Schemat organizacyjny dostępny jest na stronie Galerii  

7. Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" 

etc.) 

Ad. 7. W/w zostaną udostępnione po wyłonieniu wykonawcy postępowania.  

5 systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.)      

8. Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna 

(jaka)? 

Ad. 8. Mamy aktualnie powołanego IOD i jest to firma zewnętrzna. 

9. Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa 

informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności 

przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, 

polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, 

formularzy etc.)? Czy wymaga ona aktualizacji? 

Ad. 9. Mamy aktualnie funkcjonującą i kompletną dokumentację polityki bezpieczeństwa 

informacji, która, naszym zdaniem, nie wymaga aktualizacji. 



10. Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację 

obsługi IOD? 

Ad. 10. W 2022 roku budżet na usługi IOD wynosił 21600zł. 

11. Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę 

IOD jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna? 

Ad. 11. W 2023r. budżet nie został jeszcze ustalony, ale plan zakłada taki sam poziom, jak 

w 2022r. 

12. Z jakimi kontrahentami/klientami mają Państwo głównie styczność jeśli chodzi  

o dane osobowe (osoby fizyczne, B2B etc.) 

Ad.12. Galeria głównie współpracuje z osobami fizycznymi i firmami. 

13. Czy przetwarzane są dane wrażliwe? Jeśli tak, to jakiego typu? Na jaką skalę? 

Ad. 13. - Dane osobowe wrażliwe są przetwarzane przez Galerię - głównie są to informacje 

dotyczące pracowników, byłych pracowników – dokumentacja kadrowa/bhp oraz,  

za pośrednictwem wideo-monitoringu, informacje dotyczące gości odwiedzających 

Galerię. Skala przetwarzania, jaką należy przypisać do Galerii – mała skala przetwarzania 

danych osobowych. 

14. Czy dane osobowe (również Państwa pracowników) są przesyłane za granicę?  

Jeśli tak, to do jakich państw? 

Ad. 14. Dane osobowe pracowników i kontrahentów Galerii nie są przesyłane za granicę. 

 


