
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Audyt Zamawiającego w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych (RODO) 
 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest audyt Zamawiającego (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych ) w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych (Rozporządzenie o Ochronie 

Danych osobowych)  

w tym:  

1. Przeprowadzenie audytu jednostki (wraz z przygotowaniem raportu) polegającego w 

szczególności na: 

a) identyfikacji zbiorów danych osobowych - stworzenie Rejestru Czynności Przetwarzania 

wymaganego przez RODO; 

b) identyfikację systemów informatycznych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych 

osobowych;  

c) wykaz głównych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

d) ocenę stosowanych zabezpieczeń fizycznych sprzętu IT oraz procedur IT; 

e) wykaz ewentualnych niezgodności z przepisami o ochronie danych osobowych; 

f) opracowanie harmonogramu wdrożenia; 

g) opracowanie polityki ochrony danych osobowych i procedur realizacji praw osób, których dane 

dotyczą. 

2. Sporządzenie analizy ryzyka i oceny ryzyka , opracowanie klauzul, umów powierzenia, rejestrów 

w zakresie danych osobowych. 

3. Dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych, systemów informatycznych oraz 

dokumentacji do wymagań RODO poprzez opracowanie propozycji zmian w procesach oraz 

systemach informatycznych, przygotowanie stosownej dokumentacji oraz wsparcie przy jej 

wdrożeniu. 

4. Przygotowanie dokumentacji, względnie wprowadzenie zmian do istniejącej dokumentacji 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych w tym przygotowanie: polityki bezpieczeństwa oraz 

procedur związanych z wdrożeniem oraz zapewnieniem odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych. 

5. Opracowanie analizy ryzyka i DPIA. 

6. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zakładu – 50 pracowników. 

Wykonawca po wykonaniu audytu z punktu 1 przygotuje raport, który będzie zawierał opis 

niezbędnych zmian w zakresie: 

a) istniejącej dokumentacji,  

b) obowiązujących procedur, 



c) środków technicznych i organizacyjnych, 

w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych (RODO). 

Informacje uzupełniające do przedmiotu zamówienia 

1. Siedziba ZUOP znajduje się w Otwocku przy ul. Andrzeja Sołtana 7, oddział KSOP znajduje się w 

Różanie, ul. Przemysłowa 10. 

2. ZUOP pracuje od poniedziałku do wtorku w godz. 8-15:45, od środy do piątku w godz. 8-14:30. 

3. ZUOP posiada w siedzibie 2 serwery z dostępem jedynie z wewnętrznej sieci. ZUOP nie 

korzysta z zewnętrznego serwera.  

4. Liczba stacji roboczych w ZUOP około 40 i 3 w KSOP (laptopy, komputery stacjonarne). 

5. Struktura organizacyjna ZUOP dzieli się na działy i sekcje.  

6. ZUOP posiada outsourcing usług IT w zakresie serwisu serwerów, obsługi bieżącej sieci 

komputerowej, wsparcia dla programu kadrowo-płacowego oraz programu dla działu 

księgowości. 

7. ZUOP nie zgłaszał bazy danych do GIODO. 

8. ZUOP nie posiada wyznaczonego Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora 

Ochrony Danych(IOD jest dla ZUOP nieobowiązkowy) 

9. ZUOP zidentyfikował 3 systemy informatyczne do zbierania danych osobowy (w ofercie należy 

podać koszt jednostkowy dla 1 systemu) 

Termin wykonania zamówienia w ciągu około 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie przetwarzania bezpieczeństwa informacji dla 

zapewnienia poufności powierzonych danych. 

2. Prowadzenie działalności – min. 5 lat. 

3. Udokumentowanie referencji w realizacji podobnych prac w zakresie przetwarzania 

bezpieczeństwa informacji dla zapewnienia poufności powierzonych danych ( z ostatnich 5 lat).śś 

 

Uwaga !  

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy  


