
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Zewnętrznego Inspektora Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Pomoc w opracowaniu wymaganej Rozporządzeniem dokumentacji Ochrony Danych 

Osobowych w tym zadań wynikających z art. 39 Rozporządzenia oraz informowanie 
administratora o obowiązkach spoczywających na nim z mocy Rozporządzenia.

2. Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami Ustawy o 
Ochronie danych Osobowych w formie rocznych kontroli wewnętrznych 
zakończonych sprawozdaniem. IODO odpowiada w szczególności za kontrolę: 
celowości, czasu przetwarzania, legalności przetwarzania, wykonania obowiązku 
informacyjnego, powierzenia przetwarzania, udostępniania, przekazywania do 
państw trzecich, zabezpieczeń fizycznych oraz informatycznych zbiorów. W 
przypadku stwierdzenia uchybień – zgłaszanie tego Zleceniodawcy oraz 
konsultowanie zadań mających na celu przywrócenie stanu zgodnego ze stanem 
prawem.

3. Zarządzanie upoważnieniami i klauzulami poufności IODO nadzoruje proces uzyskania
pisemnych oświadczeń/ klauzul  poufności od pracowników i podwykonawców oraz 
proces nadawania upoważnień.

4. Wspomaga administratora w prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych, nadzoruje
proces prowadzenia i aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania 
danych osobowych.

5. Organizacja formalnych zasad współpracy z podmiotami zewnętrznymi IODO 
odpowiada za identyfikację podmiotów zobowiązanych do współpracy ze 
Zleceniodawcą w oparciu o umowy powierzenia lub umowy o poufności oraz za 
wsparcie podczas procesu ich nawiązywania.

6. Pomoc w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa i sporach IODO 
zapewnia wsparcie w opanowaniu kryzysów ( np. kradzież, wyciek, upublicznienie 
danych ,skargi). 

7. Reprezentowanie Zleceniodawcy w kontaktach z PUODO IODO organizuje 
prowadzenie kontaktów i korespondencji z PUODO, zarówno w trybie 
administracyjnym, jak i podczas kontroli.

8. Opiniowanie dokumentów Zleceniodawcy pod kątem zgodności z wymogami RODO 
IODO odpowiada w przypadku zgłoszenia, za pomoc w opiniowaniu i dostosowaniu 
dokumentacji Zleceniobiorcy do wymagań RODO ( np. klauzule zgody, poufności, 
informacyjne).

9. Formułowanie wniosków do  Zleceniodawcy, dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
danych osobowych np.: wniosek o zakup szaf zamykanych na klucz.

10. Współpraca z informatykami obsługującymi Zleceniodawcę w zakresie wdrażania 
wymaganych zabezpieczeń informatycznych.

11. Kontrola zgodności oprogramowania IODO odpowiada za nadzór nad zgodnością 
stosowanego oprogramowania do przetwarzania danych osobowych z wymaganiami 



Rozporządzenia MSWiA. W przypadku stwierdzenia uchybień, IODO rekomenduje 
Zleceniodawcy działania, mające na celu doprowadzenie do zgodności stanu 
faktycznego        z Rozporządzeniem MSWiA.

12. Szkolenie wyznaczonego przedstawiciela w szkole w z zakresie znajomości wymagań 
RODO,  o ile został powołany.

II. Sposób wykonywania przedmiotu zlecenia
1. Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie osobiście , przy wykonywaniu przedmiotu 

zlecenia zobowiązuje się dochować należytej staranności stosowanie do 
profesjonalnego charakteru wykonywanych usług, w szczególności wykonywać 
usługę zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o przebiegu realizacji 
przedmiotu zlecenia, natomiast Zleceniodawca zobowiązuje się przekazywać 
informacje niezbędne Zleceniobiorcy do prawidłowej realizacji Umowy.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które 
uzyska o organizacji Zleceniodawcy, dotyczące sytuacji finansowej, procesów 
biznesowych, przetwarzanych danych osobowych oraz innych spraw, a także do nie 
przekazywania ich osobom trzecim, zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak i po jej 
zakończeniu.

III. Termin wykonywania zamówienia
Wykonawca będzie realizował zamówienie przez 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z 14-
dniowym wypowiedzeniem.
Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 z 
możliwością przedłużenia.

IV. Sposób przygotowania oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1) Ofertę cenową.
2) Oświadczenie o posiadaniu stosownego wykształcenia i uprawnienia do 

czynności zawartych w punkcie I i II.
V. Pozostałe warunki

1. Oferent, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, 
zobowiązany zostanie do podpisania z zamawiającym umowy.

2. Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy, zostanie przekazana 
telefonicznie i drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.


