
Załącznik nr 1 

 

Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………
Adres: 
………………………………………………………………………………………………
Tel. 
…………………………………………………………………………………………..…..
Faks: 
………………………………………………………………………………………………
NIP: 
………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do kontaktu: 
……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail:  
……………………………………………………………………………………………… 

 

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych  
Spółka z o.o. 
ul. Kupiecka 32B 
65-058 Zielona Góra 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie weryfikacji przetwarzania 
danych osobowych pod kątem prawidłowości i zgodności z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „UODO” oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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), zwanego dalej 
„RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych. Zamówienie dotyczy również asysty wdrożeniowej, obejmującej wsparcie 
przy wdrożeniu zaleceń z zakresu UODO i RODO, w tym w zakresie bezpieczeństwa 
informatycznego, asysty po wdrożeniu niezbędnych zmian oraz szkoleń pracowników 
LFPK SP. z o.o. 
2. Miejsce i termin złożenia ofert:  

- LFPK Sp. z o.o. ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra, email: lfpk@lfpk.pl, 
fax: 68 323 13 52 
- oferty można składać do 09 marca 2018r. do godziny 15:00 

 3.   Realizacja usługi od 12.03.2018r. do 31.06.2018r. 
  



 4.   Wymagania dotyczące wykonawcy: 
Wykonawca winien legitymować się wpisem na listę adwokatów i radców prawnych we 
właściwej siedzibie samorządu zawodowego.  
5. Szczegółowy zakres usług: 
1.   Do dnia 24 maja 2018 roku na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych. 
1) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 
2) zapewnienie szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych, 
3) zapewnienie spełnienia obowiązku informacyjnego, 
4) zgłoszenie do rejestracji zbiorów danych osobowych jeśli zajdzie taka potrzeba. 
5) wprowadzenie jawnego rejestru zbioru danych osobowych przetwarzanych przez 
Administratora Danych, za wyjątkiem zbiorów danych zwolnionych na podstawie art. 
43 ust. 1 UODO, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora 
bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, 
6) przygotowanie do wymogów rozporządzenia UE w sprawie RODO,  
7)  szkolenia pracowników w zakresie wprowadzanych zmian w zakresie przetwarzania 
danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacyjnego zgodnie ze zmianami prawa 
wchodzącymi w życie z dniem 25 maja 2018r. 
8) wykonanie asysty wdrożeniowej, obejmującej wsparcie przy wdrożeniu zaleceń z 
zakresu UODO i RODO, w tym w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, asysty 
po wdrożeniu niezbędnych zmian. 
9) przygotowanie przed dniem 25.05.2018r. pracowników Zamawiającego do 
wykonywania zadań administratora oraz inspektora ochrony danych w tym w 
szczególności: 
- nadzór nad oceną skutków dla ochrony danych,  
- nadzór nad zapewnieniem prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie 
z obowiązującymi zasadami, 
- ochrona praw osób, których dane dotyczą, 
- współpraca z organem nadzorczym, 
- zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których 
dane dotyczą. 
10) przeszkolenie Zamawiającego w zakresie pełnienia obowiązków administratora  
danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)  od  dnia  25  maja  
2018r. w  zakresie weryfikacji  procesów  przetwarzania  danych  z  uwzględnieniem  
zasad z  zakresu ochrony  danych osobowych (RODO) jak niżej: 
- przeprowadzenie  oceny  skutków  planowanych  operacji  przetwarzania  dla  
ochrony  danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania; 
- weryfikacja  klauzul  zgód  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  klauzul  
obowiązków informacyjnych, a w razie potrzeby przygotowanie niezbędnych zmian 
lub opracowanie właściwych dokumentów i klauzul; 
- analiza   stosowanych   przez Zamawiającego techniczno-organizacyjnych  środków  
ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych; 



- przeprowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych; 
- zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych; 
- zarządzanie ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 
- prowadzenie korespondencji z organem nadzorczym; 
- opiniowanie  wzorów  dokumentów  dotyczących  ochrony  danych  osobowych,  
klauzul  zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzul obowiązków 
informacyjnych; 
- prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych; 
- wspieranie pracy audytorów zewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych; 
- udział w kontrolach organu nadzorczego oraz współpraca z organem nadzorczym; 
- udział w kontrolach prowadzonych u Zamawiającego przez innych administratorów 
danych; 
- prowadzenie  audytów  podmiotów,  którym Zamawiający powierzył  przetwarzanie  
danych osobowych; 
- pełnienie  funkcji  punktu  kontaktowego  dla  organu  nadzorczego  w  kwestiach  
związanych z  przetwarzaniem  danych,  w  tym  z  uprzednimi  konsultacjami,  o  
których  mowa  w  art.  36  RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie 
konsultacji we wszelkich innych sprawach 
6. Sposób świadczenia usługi: 
- zlecone usługi Wykonawca będzie wykonywał niezwłocznie 
- Wykonawca świadczył będzie usługi w siedzibie Zamawiającego na każde wezwanie 
Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach świadczenie usługi może odbywać się 
poza siedzibą Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy, warunki płatności: 
- za wykonanie usług przysługiwać będzie wynagrodzenie brutto, wynikające z oferty 
Wykonawcy. 
8. Kryterium oceny ofert: 
cena = 100% 
9. Kontakt: 
Osobą do kontaktu ze strony LFPK Sp. z o.o. jest Ewa Perszewska tel. 68 323 96 00 
email: lfpk@lfpk.pl 
10. Czas związania z ofertą: 
- bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 
- Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres siedmiu dni od upływu 
składania ofert 
11. Postanowienia końcowe: 
-Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, 
zakwaterowaniem i wyżywieniem Wykonawcy 
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia), 
bez podania przyczyn. 

 

 

 

.…………………………………, dnia ………………………………. 

 

                    
     …………………………………………………………………………. 

  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


