Maszewo, dnia 24 grudnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych
w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.,
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie (zawany dalej Zamawiającym) zaprasza
do składania ofert na pełnienie funkcji Inpsektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Maszewie w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r.
I. Przedmiot zamówienia:
 przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Maszewie , w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach.
II. Zadania Inspektora Ochrony Danych określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym
w szczególności określone art. 39 Rozporządzenia RODO, tj.:
a. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają
dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych
przepisów Unii państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
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 Zamawiającego;
e. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz
w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach.
III. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych:
a. Inspektor musi wypełniać swoje obowiązki w oparciu o Ustawę z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych
Osobowych oraz o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej; RODO);
b. wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami
przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
c. systematyczna analiza przepisów i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych dla
celów biznesowych;
d. opracowywanie, opiniowanie oraz doprowadzanie do zawierania umów w przedmiocie powierzania
danych osobowych;
e. weryfikacja, aktualizacja dokumentacji i wewnętrznych procedur dotyczących przetwarzania danych
osobowych;
f. doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń na temat wytycznych, rekomendacji i dobrych
praktyk z zakresu ochrony danych osobowych;
g. okresowe prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywanie
raportów wraz z rekomendacjami i zleceniami, gdzie dane osobowe są przetwarzane;
h. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawa dostępu do danych;

i. nadzorowanie działań Administratora w zakresie przestrzegania ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
j. współpraca z Administratorem w celu ciągłego dostosowywania organizacji do nowych

wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych;
k. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o którychmowa w art. 36 RODO, oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
l. prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym, udział w kontrolach organu nadzorczego oraz
współpraca z organem nadzorczym;
m. prowadzenie rejestrów wynikających z dokumentów wewnętrznych.
IV. Warunki stawiane wykonawcy:
 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Inspektor Ochrony Danych posiada
co najmniej:
 szkolenia, kursy z zakresu RODO,
 wykształcenie wyższe (magister),
 Inspektor ochrony danych powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają
na rzetelne i profesjonalne wykonanie swoich zadań oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje.
V. Informacje dotyczące świadczonych usług:
 dni i godziny pracy – usługa świadczona w formie pracy zdalnej w dni robocze oraz w siedzibie
Zleceniodawcy zgodnie z potrzebami.
VI. Parametry obsługi:
 forma rozliczenia: rachunek/faktura vat płatna po zakończeniu miesiąca świadczenia usługi,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zleceniodawcy na rachunek bankowy wskazany
w treści faktury.

VII. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie, Plac Wolności
2, 72-130 Maszewo lub za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka w zamkniętych kopertach z następującą
adnotacją: "nabór na pełnienie funkcji Inpektora Ochrony Danych ”,w terminie do 31 grudnia 2019 r., do
godziny 15.30. Decyduje data wpływu ofert do tutejszego Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Maszewie po wyżej określonym terminie nie będę rozpatrywane.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną w ciągu 7 dni powiadomione
telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych,
nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Maszewie oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zwartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych".
V. Wszelkich informacji w zakresie zapytania ofertowego można uzyskać pod nr tel. 91 418 73 14.

Kierownik OPS w Maszewie
Andżelika Retmańczyk

