
ZAPYTANIE 0FERTOWE

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, ul. Szko]na 17, 67-210 Glogów
zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie   uslug   lnspektora   Ochrony   Danych   Osobowych   -   RODO,   zgodnie
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanychorazuchyleniadyrektyw
95/46/WE. Świadczenie Usług lnspektora Danych Osobowych :
- sprawowanie nadzoru nad obowiązującymi procedurami i dokumentacją związaną z ochroną
danych u Zamawiającego,
-aktualizowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
-   prowadzenie   rejestru  czynności  przetwarzania  danych  osobowych/kategorii   czynności

przetwarzanych danych,
- wykonywanie cyklicznych audytów oraz sporządzanie sprawozdań,
- cykliczne sprawdzanie poprawności procedur ochrony danych osobowych,
-  przeprowadzanie  szkoleń  pracowników  w  zakresie   ochrony  danych  osobowych  oraz

przetwarzania danych osobowych,
-gwarancja dostępności lnspektora Ochrony Danych Osobowych, czas reakcji do 2 godzin od
zgłoszenia incydentu lub naruszenia,
- w razie potrzeby wyznaczenie imego lnspektora Ochrony Danych (osoby która przejmie
obowiązki w przypadku nieobecności IODO,
- obsługa incydentów i naruszeń,
- szacowanie ryzyka,
- analiza i aktualizacja ciągłości działania,
-   w   zależności   od   potrzeb   lub   zaistniałych   sytuacji   pełnienie   dyżurów   w   siedzibie
Zamawiającego  lub pełnienie dyżurów online po uzgodnieniu z Zamawiaj ącym.
®rzedmiot zamówienia)

2. Miejsce i temin złożenia oferty:
Wykonawcamożezłożyćtylkojednąofertęsporządzonąwjęzykupolskimwfomiepisemnej
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
Ofertę można wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie zamawiającego w zamkniętej kopercie -
opatrzonej tytułem: Świadczenie uslug lnspektora Ochrony Danych Osobowych - ROD0
w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu

Miej sce składania ofeft:
Urząd Gminy w Głogowie ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, pokój nr 313 lub 314
Termin składania ofert:
Ofert należy składać do 16 listopada 2020 r. godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

3 . Termin otwarcia ofert:
17 listopada -2020 r.,

4. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:
Joanna Starczewska - Szczuka, tel. 76 836 55 87 lub 881 935 582,

5. Sposób przygotowania ofefty:
W formie pisemnej


