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Lubsko, dnia 2 październik 2020 roku
80.5535.5.2020

Pan Adam Szulc
Prezes Zarządu
Schultz - Efekt sp z 0.0
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
Sprawa:

odpowiedź

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając

na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 września
2020 roku, działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 200 I roku o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1429 z późno zm.), informuję, jak niżej:

§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 6 miesięcy wydatkowała gmina na zakup maseczek
i przyłbic. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku wszystkie - zakupione przez
Urząd środki ochrony o których mowa w §19 ust.l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz. U. 2020 poz. 1066)
Odpowiedź:

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy od czasu ogłoszenia pandemii Covid-19 Urząd Miejski
w Lubsku - zakupił maseczki i przyłbice na kwotę 4017, 13zł.
§2) W trybie wyźej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej
kto jest ostatecznym uźytkownikiem, rzeczonych zakupionych przez Urząd środków
ochrony, o których mowa w powyższym §. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku
inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego
typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzędu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki
kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców - jakich?
etc
Odpowiedź :
Użytkownikiem

zakupionych maseczek

jednostek podległych .
§3) Czy wszystkie zakupywane
§1 spełniają odnośne normy?

środki

są

wszyscy pracownicy

urzędu

oraz wszyscy pracownicy

ochrony, o których mowa w wyżej wzmiankowanym

Odpowiedź:

Zakupione maseczki to produkt o cechach ochronnych,
biologicznymi, posiadają dużą skuteczność filtracji bakteryjnej,

chroniących
oddychalność

przed czynnikami
i

biostatyczność .
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§4) Czy urząd dba o komfort OsóblDzieci stosujących zakrycia nosa i ust - poprzez
dostarczanie oprócz maseczek również przyłbic charakteryzujących się: komfortem
noszenia, łatwą dezynfekcją, szerszą ochroną, możliwością regulacji, możliwością
wielokrotnego użytku, etc
Odpowiedź:

Urząd dbając

o komfort osób

stosujących

zakrycia nosa i ust

również zakupił przyłbice.

§5) W kontekście wyźej powołanego pytania - jeźeli odbiorcami wzmiankowanych środków
ochrony są również nauczyciele w szkole nadzorowanej przez Gminę - czy Zamawiający
(Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru tego typu środków ochrony - tak
aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego stosowania maseczek u odbiorców
szczególnie wrażliwych?
Odpowiedź:

Aby

zapobiegać niepożądanym

skutkom permanentnego stosowania u odbiorców szczególnie
wrażliwych Gmina zakupiła dodatkowo przyłbice .

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie wnosimy
o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę
Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej lub Oficjalnej Stronie
Internetowej Gminy.
Odpowiedź:

Wniosek wraz z odpowiedziami

został

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 12 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej, informuję, że:
• podmiotem udostępniającym informację, jest Burmistrz Lubska,
• osobą, która wytworzyła informację, jest Norbert Kawka Podinspektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Lubsku,
• osobą, która udostępniła informację, jest Janusz Dudojć Burmistrz Lubska.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych, przesyłam w załączeniu klauzulę informacyjną.

W załączeniu:
l. Klauzula infonnacyj na

Sporządził:
Sprawdził:

Norbert Kawka, tel. 68 457 61 54
Henryk Dybka
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Zal. nr 3 do Pol ityki
ochrony danych

Klauzula informacyjna
Dot. sprawy o nr SO.5535.5.2020

Zgodnie z art. 13 ust. I i ust. 2 Rozporząd zenia Parlamentu Europejsk iego i Rad y (UE)
20 16/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w zw iązku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46rwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochroni e danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 20 16 r. informuj ę, i ż:
I. Administratorem Pana dan ych osobowych j est Burmistrz Lubska (plac
telefon kontaktowy 684576 1 (8 ).

Wolnośc i

1,68-300 Lubsko,

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mo że Pan kontaktować s i ę z Inspektorem
Ochrony Danych Agnieszką Oskierko-Liczner pod adresem c-mail: iod@lubsko.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy zw iązanej z udzieleniem odpowiedzi
na wniosek o udostępn i e ni e informacji publicznej , sprawa zarej estrowana w Urzęd z i e Miejskim w
Lubsku pod nr SO .5 535.5.2020
4. Dane osobowe b ędą przetwarzane przez okres ni ezbędny do realizacji ww . celu z uwzgl ędni eni e m
okresów przechowywania ok reś l onych w przepisach odrębn ych , w tym przepisów archiwalnych.
5.

Pod stawą prawną

przetwarzania danych j est art. 6 usl. I lit. c) ww. Rozporządzenia .

6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych, którzy na podstawie
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. W

zw iązku

dotyczą

-

z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie przepisów prawa osoba, której dane
ma prawo do :

dostąpu

do

treści

swoich danych

oraz

możliwości

ich sprostowania, a

także

ograniczenia

przetwarzania,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przy padku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie
profilowania.

będą

Lubsko, dnia 02. 10.2020 r.

przetwa rzane w sposób zautomatyzowany, w tym

również

w formie

