
Zał. nr. 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług polegających na wsparciu Inspektora Ochrony 

Danych Zleceniodawcy w realizacji jego zadań związanych z zapewnieniem stosowania przepisów 

RODO w Krajowym Instytucie Mediów 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

✓ Monitorowanie zgodności z RODO, innymi przepisami UE lub państw członkowskich o 

ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w 

dziedzinie ochrony danych osobowych (art. 39.ust.1b RODO). 

✓ Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o 

ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie. 

✓ Zapewnienie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dot. danych osobowych co do 

wszystkich decyzji podejmowanych w zakresie działalności administratora lub 

procesowa związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

✓ Bieżące monitorowanie rejestru czynności przetwarzania, odnotowywania w  nim 

wszystkich zmian, stanu aktualnego. 

✓ Zaplanowanie audytów zgodności przetwarzania danych (zarówno zapowiedzianych, 

jak i niezapowiedzianych) z przepisami dotyczącymi ochrony danych, także 

wewnętrznymi i terminowe ich przeprowadzanie. 

✓ Prowadzenie rejestru naruszeń. 

✓ Okresowa inwentaryzacja podmiotów przetwarzających pod kątem stosowanie przez 

nie odpowiednich zabezpieczeń. 

✓ Analizowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań administratorowi 

albo podmiotowi przetwarzającemu. 

✓ Powiadamianie pracowników o stwierdzonych naruszeniach w celu szerzenia 

świadomości ochrony danych osobowych i ryzyka związanego z naruszeniami ochrony 

danych. 

✓ Organizowanie okresowych szkoleń z uwzględnieniem najczęściej popełnianych 

błędów, najczęściej zadawanych pytań. 

✓ Dbanie o odpowiednie rejestrowanie wszystkich działań podejmowanych w  celu 

zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

✓ Odpowiednie wyeksponowanie wprowadzonych procedur i zasad. 

✓ Rejestrowanie dat i zakresów szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (również 

wewnętrznych) oraz osób, które w nich uczestniczyły. 

✓ Rejestrowanie wszelkich wniosków/próśb/żądań osób, których dane są przetwarzane 

i odnotowywanie, w jaki sposób zostały załatwione. 

✓ Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane, w 

celu realizacji ich uprawnień. 

✓ Termin realizacji usługi od dnia zawarcia umowy do dnia  

31 grudnia 2023r.  


