
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
na inspektora ochrony danych w Zespole Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w 

Kołobrzegu 
 
Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 

euro 

I. ZAMAWIAJĄCY : 

 

    Zespół Szkół nr 2  

    Im. Józefa Wybickiego  

    ul. ppor. J. Śliwińskiego 1 

   78-100 Kołobrzeg 

   tel.  94 3522769 

 

II .Zaproszenie do składania  oferty : 

   Zamawiający – Zespól Szkół nr 2 im Józefa Wybickiego w Kołobrzegu , zaprasza do            

   złożenia oferty cenowej na inspektora ochrony danych .   

III . Określenie przedmiotu zamówienia : 

     Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług z zakresu ochrony danych  w  

     Zespole Szkół nr 2 w Kołobrzegu  w okresie od dnia 01.08.2018 r do 31.08.2019 r 

 IV. Zakres obowiązków inspektora ochrony danych  : 

 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Artykuł 39  

Zadania  inspektora ochrony danych : 

1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:  

a)  informowanie  administratora,  podmiotu  przetwarzającego  oraz  pracowników,  którzy 

     przetwarzają  dane  osobowe, o obowiązkach  spoczywających na nich na mocy    

     niniejszego  rozporządzenia oraz  innych przepisów Unii  lub państw członkowskich o 

     ochronie danych  i doradzanie  im w  tej  sprawie;  

b)  monitorowanie  przestrzegania  niniejszego  rozporządzenia,  innych  przepisów  Unii   

     lub  państw  członkowskich  o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

     przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział      

     obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia  personelu  

uczestniczącego  

     w operacjach przetwarzania oraz powiązane z  tym audyty; 

c)  udzielanie  na  żądanie  zaleceń  co  do  oceny  skutków  dla  ochrony  danych  oraz  

     monitorowanie  jej wykonania  zgodnie z art. 35; 

d)  współpraca z organem nadzorczym;  

e)   pełnienie  funkcji  punktu  kontaktowego  dla  organu  nadzorczego w kwestiach 



     związanych  z  przetwarzaniem,  w  tym z  uprzednimi  konsultacjami,  o  których 

     mowa  w  art.  36,  oraz  w  stosownych  przypadkach  prowadzenie  konsultacji we    

     wszelkich  innych  sprawach.     

 

  V . CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA  

  Rozpoczęcie : 1.08.2018 r   do  31.08.2019 r  

 

  VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy    

  prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

  -  Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności  

 Wiedza i doświadczenie 

 - Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia   

Oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć : 

-  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień wymaganych do   

   prawidłowego wykonania przedmiotu umowy . 

VII  KRYTERIA  I SPOSÓB OCENY OFERT 

  -  Kryterium , którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty 

     będzie cena .    

 


