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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji
administratora bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenia
dokumentacji systemu
ochrony danych osobowych..
Opis przedmiotu zamówienia
1. Wdrożenie dokumentacji systemu ochrony danych osobowych tj.:
- aktualizacja polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
- aktualizacja instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane
osobowe.
- opracowanie wymaganych wzorów tj. imiennego upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych,

ewidencji

osób

upoważnionych,

Polityki

Kluczy,

oświadczeń

osób

przetwarzających dane osobowe i innych dokumentów gwarantujących odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne podnoszące bezpieczeństwo zbiorów danych osobowych.
- wyodrębnienie i aktualizacja zbiorów danych osobowych.
- określenie rodzaju i zakresu przetwarzania danych osobowych w poszczególnych zbiorach.
2. Pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji i wykonywaniem wszelkich
obowiązków z tym związanych łącznie z reprezentowaniem Instytutu np.: przed GIODO,
sądami itp,
Realizacja przedmiotu zamówienia zgodna z następującymi przepisami:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z dnia
2015.12.16 z późń. zm.),
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).
- Wytyczne, decyzje i orzeczenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wymagania stawiane administratorowi bezpieczeństwa informacji:
Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
- posiada doświadczenie na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
- nie była karana za umyślne przestępstwo
- ma wykształcenie wyższe o kierunku prawo, administracja lub informatyka,
Wykonawcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność w formie
wieloosobowej wymagany jest obowiązek wskazania osoby fizycznej pełniącej w jego imieniu
obowiązki administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Miejsce wykonywania usługi – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
Warunki płatności – płatność będzie dokonywana na podstawie faktury VAT przekazanej
Zamawiającemu w terminie do 30-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługa została wykonana.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer – tel. 081/889 31 00,
Ofertę zawierającą:
- cenę usługi za okres 12 miesięcy( w cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z
wykonaniem usługi),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych administratorowi bezpieczeństwa informacji
wraz z kopią dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem pozwalających na
stwierdzenie spełnienia tych wymagań.
należy przesłać nie później niż do dnia 29.06.2016 r. do godz. 14.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy faxem 081/889 33 50 lub mail’em: przetargi@piwet.pulawy.pl
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