
Załącznik nr 1 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Opolu w 2020 r. 

W ramach usługi Zamawiający wymaga: 

1. pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w zakresie: 

1.1 wsparcia w informowaniu administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na 

mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie 
danych i doradzanie im w tej sprawie. 

2.1 monitorowania przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, 
działania zwiększające świadomość, szkolenia  personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania oraz powiązane z tym sprawdzenia. 

3.1 współpracy z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(PUODO). 

4.1 pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 
przetwarzaniem, w tym uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach. 

5.1 pełnienia roli punktu kontaktowego dla osób których dane dotyczą we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy Rozporządzenia. 
6.1 wsparcia administratora w prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych 

osobowych lub rejestru kategorii czynności przetwarzania.  

7.1 przygotowania lub aktualizacji dokumentacji dot. ochrony danych osobowych oraz wsparcia 
w jej wdrożeniu.  

8.1 prowadzenia szkoleń pracowników na żądanie MOSiR z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

 

Usługa będzie realizowana głównie w siedzibie i niżej wymienionych obiektach 

administrowanych przez MOSiR. Usługa obejmuje do 20 godzin pracy miesięcznie, do jednej 

wizyty w miesiącu: 

• Dyrekcja MOSiR (w tym dział FK, AG, OPM, IRZP) 

• Placówka Specjalistyczna Hala Widowiskowo-Sportowa STEGRU ARENA 

• Miejska Informacja Turystyczna 

• Wieża Piastowska 

• Zamek Górny 

• Placówka Specjalistyczna Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” 

• Sztuczne Lodowisko 

• Dom Wycieczkowy „Toropol” 

• Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Fitness Klub „Olimp” 

• Boisko Wielofunkcyjne Orlik Bielska 

• Boisko Wielofunkcyjne Orlik Czaplaka 

• Boisko Wielofunkcyjne Orlik Czarnowąsy 

• Stadion Miejski 

• Centrum Sportu 

• Stadion Żużlowy 

• Basen Letni „Błękitna Fala” 

• Kryta Pływalnia „Akwarium” 

• Kąpielisko „Bolko” 



• Kąpielisko „Malina” 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Są zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i spełniają warunki w zakresie: 

1) posiadania kompetencji/uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – złożą w tym zakresie oświadczenie na 

formularzu ofertowym; 

2) posiadanie potencjału technicznego i osobowego niezbędnego do wykonania 

przedmiotu zamówienia – złożą w tym zakresie oświadczenie na formularzu 

ofertowym; 

3) posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu przedmiotu zamówienia i 

wykażą iż w ostatnich 3 latach świadczyli usługę w zakresie pełnienia funkcji 

Inspektora Ochrony Danych/Administratora Bezpieczeństwa Informacji w co 

najmniej 3 podmiotach – dowodami na spełnienie tego warunku będą referencje 

lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego były wykonywane 

wskazane usługi potwierdzające należyte wykonanie wskazanej usługi 

2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę minimum 300.000zł – dowodem na spełnienie tego warunku jest 

przedstawienie kopii polisy ubezpieczeniowej. 

3. Złożą formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr  2 do zapytania 

ofertowego. 


