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Załącznik nr 1 

 
  

Opis Przedmiotu Zamówienia    

   

I. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w 

Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie przy ul Żelaznej 87 w następującym 

zakresie: 

1. Koordynowanie i usprawnianie wewnętrznych zasad funkcjonowania 

Zamawiającego pod kątem wprowadzenia najwyższych standardów zabezpieczenia 

i ochrony przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych, a w 

szczególności: 

a) informowanie Zamawiającego (jako administratora oraz podmiotu 

przetwarzającego) oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, 

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów 

unijnych lub krajowych o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;  

b) monitorowanie przestrzegania RODO oraz polskich przepisów o ochronie danych 

oraz polityk, instrukcji i wytycznych Zamawiającego w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, 

szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania, a także 

nadzorowanie lub wykonywanie audytów związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzanych 

 u Zamawiającego na jego zlecenie.  

c) udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;  

d) współpraca z organem nadzorczym, prowadzenie korespondencji udział w 

kontrolach;  

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem; 

f) opracowywanie i aktualizacja dokumentów dotyczących legalnego przetwarzania 

danych osobowych, w tym treści klauzul informacyjnych, klauzul zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i klauzul poufności;  

g) nadzór nad rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestrem 

wszystkich kategorii czynności przetwarzania prowadzonych u Zamawiającego; 

h) przygotowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; 
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i) rozwiązywania bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych oraz 

uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa u 

Zamawiającego; 

j) budowanie świadomości i wiedzy wśród pracowników w zakresie zgodnego z 

prawem przetwarzania danych osobowych; 

k) brania udziału w zapewnieniu spełnienia zasad „security by design” oraz „privacy 

by design” przez Zamawiającego; 

l) opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie wewnętrznych aktów normatywnych 

Zamawiającego związanych z ochroną danych osobowych; 

m) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszeń ochrony danych 

(reakcja na incydenty) oraz współpraca  

z zewnętrznymi audytorami; 

n) nadzorowanie stosowania środków organizacyjnych zapewniających należytą 

ochronę przetwarzanych danych osobowych;  

o) cykliczne prowadzenie audytów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych 

osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z rekomendacjami i 

zleceniami we wszelkich obszarach, gdzie dane osobowe są przetwarzane 

(min 1 raz na kwartał); 

p) wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawa dostępu do 

danych;  

q) dostosowywanie organizacji do nowych wytycznych, rekomendacji  

i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych;  

r) doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń  

(co najmniej 4 w roku dla pracowników Łukasiewicz - ORGMASZ) na temat 

wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk z zakresu ochrony danych 

osobowych. 

s) dokonywanie analizy ryzyka zgodnie z RODO.  

2. Czas wykonywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy / 40 godz./miesiąc. 

3. Inspektor Ochrony Danych będzie dostępny w dni robocze pod wskazanym 

numerem telefonu i adresem e-mail. Praca w trybie hybrydowym do ustalenia z 

Zamawiającym w trakcie trwania umowy.  

4. Liczba zatrudnionych osób w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 49 docelowo 60 osób. 


