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                   Warszawa, 21 kwietnia 2022 r.   
 
 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Rzecznik Finansowy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa; NIP 

525-15-66-173  

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych 

osobowych (IOD) prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia 

nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN. Niniejsze 

zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.). Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 

postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora ochrony danych 

osobowych (IOD) zgodnie z postanowieniami art. 37 ROZPORZĄDZENIE 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 – zwanego dalej Rozporządzeniem. 

 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie kompleksowa obsługa Biura Rzecznika Finansowego 

w zakresie związanym z zapewnieniem właściwego wykonywania przepisów RODO oraz 

krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także zgodności działania 

Zamawiającego z Polityką ochrony danych osobowych w Biurze Rzecznika Finansowego ujętą w 

formie zarządzeń, przyjętych przez Rzecznika  Finansowego. 

 

W szczególności wykonawca zobowiązany będzie do: 

1 monitorowania przestrzegania przepisów RODO u Rzecznika Finansowego, 

2 sporządzenia rocznego audytu zgodności działań Rzecznika Finansowego z przepisami  

RODO, 

3 obsługi incydentów bezpieczeństwa  poufności danych,  naruszenia przepisów 

RODO, a także reprezentacja Rzecznika Finansowego przed UODO w tym: 

• analiza sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych jej  okoliczności, 

skutków oraz przedstawienie zaleceń i działań zaradczych, 

• prowadzenie dokumentacji naruszeń,  



2 

 

• przygotowanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego  

z art. 33 RODO według posiadanego pełnomocnictwa. 

• przygotowanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu praw 

i wolności osób zgodnie z art.34 RODO. 

 

4 udzielenie pomocy w kontaktach z organem nadzorczym oraz innymi organami 

władzy publicznej właściwymi w zakresie przepisów RODO. 

5 przeprowadzanie szkoleń on-line dla pracowników Rzecznika Finansowego z 

tematyki RODO, 

6 udzielenia porad w zakresie realizacji obowiązków wynikających z RODO przez 

Rzecznika Finansowego, 

7 udzielenia porad dot. procesu szacowania ryzyka naruszenia praw i wolności osób, 

których dane dotyczą oraz oceny skutków dla ochrony danych, 

8 prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych u Rzecznika 

Finansowego, zgodnie z art. 30 RODO, 

9 udzielanie zaleceń dotyczących przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych 

oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.  

10 sporządzanie ustnych i pisemnych opinii dotyczących zagadnień RODO. 

11 opracowywanie i zatwierdzanie klauzul umownych regulowanych RODO oraz 

zapisów umownych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w 

szczególności: 

➢ klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych osób 

reprezentujących kontrahenta BRF, 

➢ klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych osób 

wykonujących umowę po stronie kontrahenta BRF, 

➢ postanowień umów odsyłających do załączników zawierających klauzule 

powyższe lub  

          do klauzul zawartych w dokumentach poza umową, 

➢ zapisów dotyczących powierzania przetwarzania danych osobowych, 

➢ klauzul i zapisów znajdujących się w projektach umów dostarczanych przez 

kontrahentów BRF, 

➢ opracowywanie i zatwierdzanie klauzul umownych regulowanych Przepisami 

RODO, umieszczanych poza umowami zawieranymi przez BRF, w tym w 

szczególności na stronie internetowej BRF. 

 

Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do wykonywania zadań IOD, osobę która spełnia 

kryteria kwalifikacyjne w określone w art.37 ust.5 RODO. Osoba oddelegowana będzie posiadała 

umiejętności i doświadczenie, które zagwarantują prawidłowe i zgodne z art. 39 RODO pełnienie 

obowiązków IOD. Wykonawca wyznaczy osobę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 

Danych, który będzie wspierany przy wykonywaniu Umowy przez zespół ekspertów wskazanych 

w umowie. Wykonawca będzie zobowiązany odpowiadać na pytania zgłaszane pocztą 

elektroniczną (e-mail) w zakresie spraw objętych Umową w ciągu 24 godzin. Wykonawca dołoży 
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należytej staranności, aby w sprawach pilnych możliwy był także kontakt telefoniczny, zaś w 

sprawach ważnych kontakt bezpośredni, poprzez obecność IOD lub członka Zespołu 

Ekspertów w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, w którym Zamawiający prowadzi 

działalność. 

Osoba wykonująca funkcję IOD będzie obecna w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, 

w którym Zamawiający prowadzi działalność w przypadku przeprowadzania kontroli przez 

organy władzy publicznej właściwe w zakresie Przepisów RODO. 

 

Zakres czynności nie obejmuje: 

• przeprowadzania analizy zagrożeń i ryzyka dla systemów informatycznych, służących do 

przetwarzania danych osobowych, testów aplikacji i testów bezpieczeństwa systemów.  

• tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język 

polski.  

 

Rzecznik Finansowy informuje, że średnia  liczba incydentów bezpieczeństwa i poufności 

danych, naruszenia ochronny danych osobowych nie przekracza 10 w skali miesiąca.  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia - umowa na czas określony od dnia 01.08.2022 do dnia 
31.01.2023. 
 
Usługa zaangażowania eksperckiego -30 godzin miesięcznie. 
 

III.  WARUNKI UDZIAŁU: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

• posiadają niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia zgodną z wymaganiami z 

przedmiotu zamówienia,  

• posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu niniejszego 

postępowania jak również oddelegują do pełnienia funkcji IOD pracownika z co najmniej 

5 letnim doświadczeniem w wykonywanych obowiązkach zgodnych z wymaganiami 

przedmiotu zamówienia, który pisemnie zobowiąże się do uaktualniania wiedzy fachowej 

na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. 

• przeprowadzili co najmniej trzy usługi z pełnienia funkcji IOD w jednostkach sektora 

finansów publicznych lub jednostkach świadczących usługi bankowe lub 

ubezpieczeniowe, 

• jednostki, w których była prowadzona usługa  której mowa w pkt powyżej, zatrudniają co 

najmniej 140 osób  

Jako poświadczenie doświadczenia do oferty niezbędne jest dołączenie odpowiednich 

referencji pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

 

IV. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Roman pod adresem email: przetargi@rf.gov.pl 

mailto:przetargi@rf.gov.pl
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V. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Cena 100% 

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

• do dnia 29.04.2022 r. włącznie,  

• wyłącznie na adres mailowy przetargi@rf.gov.pl na formularzu ofertowym RF 

 

VII.RODO 

Zamawiający wymaga pod rygorem odrzucenia oferty wypełnienia ankiety dotyczącej 

badania procesora. Ankieta stanowi załącznik do formularza ofertowego. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyny. 

 

O wyniku postępowania zostanie oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

 

Dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na ewentualne pytania umieszczane będą na 

stronie BIP Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. 

mailto:przetargi@rf.gov.pl

