
Świadczenie usługi audytu, doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej w zakresie przygotowania 

Szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach do wprowadzenia przepisów Rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych RODO. 

Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
 
NIP: 647-18-39-389, REGON: 000312455, KRS: 0000010918 
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski 
 

Szczegółowy opis zamówienia: 
 

A. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO"): 

1. weryfikacja spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych, 

2. weryfikacja stosowanych klauzul informacyjnych i ich rozszerzenie w celu dostosowania 

do przepisów RODO, 

3. weryfikacja stosowanych zgód i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów 

RODO, 

4. weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania 

danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania 

dokonywanych w imieniu administratora, 

5. weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych 

osobowych, 

6. weryfikacja stosowanych umów powierzenia i ich uzupełnienie w celu dostosowania do 

przepisów RODO, 

7. weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych 

osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych 

osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO, 

8. weryfikacja zgodności przekazywania danych osobowych do państw trzecich, 

9. weryfikacja dokumentów wykorzystywanych w relacjach z klientami, w tym weryfikacja 

języka stosowanego w komunikacji, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod 

kątem klauzul informacyjnych, zgód i polityk prywatności, 

10. identyfikacja i weryfikacja zasobów teleinformatycznych oraz ich zabezpieczeń, 

11. sformułowanie wytycznych pod kątem zbudowania systemu ochrony danych osobowych 

zgodnego z RODO, 

12. analiza fizycznego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i wydanie zaleceń w tym 

zakresie, 

13. analiza ryzyka jako potwierdzenie przyjętych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń i polityk. 

 

 

 



B. Ocena bezpieczeństwa miejsc przetwarzania danych osobowych 

1. audyt miejsc przechowywania dokumentacji medycznej zarówno papierowej jak  

i elektronicznej, 

2. analiza zasad udostępniania dokumentacji medycznej, 

3. opracowanie instrukcji udostępniania dokumentacji medycznej. 

 

C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO 

1. przygotowanie wewnętrznych polityk ochrony danych, dokumentacji oceny skutków  

i uprzednich konsultacji, 

2. opracowanie polityki zarządzania naruszeniami oraz polityki zgłaszania naruszeń, 

3. doradztwo przy opracowaniu procedur wewnętrznych w zakresie realizacji praw 

podmiotów danych w tym prawa do informacji, dostępu do danych, przenoszenia danych  

i ograniczenia przetwarzania, 

4. przygotowanie wzoru informacji w trybie art. 15 RODO, 

5. przygotowania wzorów upoważnień, 

6. przygotowanie umów powierzenia i aneksów do umów powierzenia 

7. przekazanie po wdrożeniu zakresu obowiązków i koniecznych do przeprowadzania 

czynności Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji / powołanemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

D. Szkolenia z zakresu RODO  

1. Wstępne dla kadry menadżerskiej Szpitala i administracji. 

2. Szkolenia przed wdrożeniem dla wszystkich pracowników z zakresu wdrożenia  

RODO (2x 2h) 

3. Szkolenie w zakresie RODO dla ABI i ASI (6h szkolenia) 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w zakresie ODO, kompetencje związane z działaniami zaspokajającymi wymogi 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych – potwierdzone wykazem aktywności w w/w zakresie. 

Termin wykonania zamówienia: 
 
Zamówienie w zakresie : 
 

A. Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO"): 

B. Ocena bezpieczeństwa miejsc przetwarzania danych osobowych 

C. Asysta wdrożeniowa, obejmująca wsparcie przy wdrożeniu rekomendacji z zakresu RODO  

D. Szkolenia z zakresu RODO ( każde po 6 h szkoleniowych w siedzibie zamawiającego) 

W terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy. 

 

 

 



Kryteria oceny ofert: 

Oferty należy składać na załączonym formularzu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji zgłoszonych osób do realizacji zadania  

Decydującym kryterium jest cena 100% 

Termin i miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 7 marca 2018 do godz. 12.00: 

1. E-mailowo na adres: informatyka@zoz.wodzislaw.pl 

2. Osobiście w Sekretariacie PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:informatyka@zoz.wodzislaw.pl


Formularz ofertowy wykonawcy: 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: .......................................................................................................................................... 

Siedziba: ........................................................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej: .......................................................................................................... 

Strona internetowa: ....................................................................................................................... 

Numer telefonu: .......................................Numer faksu: ............................................................... 

Numer REGON:  .....................................................Numer NIP: ...................................................... 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim  
 
NIP: 647-18-39-389, REGON: 000312455, KRS: 0000010918 
ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski 
 
Nazwa i przedmiot zamówienia: 
 
Świadczenie usługi audytu, doradczej, szkoleniowej i wdrożeniowej w zakresie przygotowania 
Szpitala w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach do wprowadzenia przepisów Rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych RODO. 
 
cena netto................................zł (słownie: ..................................................................................) 
podatek VAT ........ % w kwocie ......................................zł  
cena brutto ..............................zł (słownie: ....................................................................................) 
 

UWAGI: podana wyżej cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  
 
Warunki płatności: 
 
Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT po realizacji 
części A,B i D,C przedmiotu zamówienia. 
 
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 1. 
Wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia. 

Lp. Imię i Nazwisko Zawód wykonywany Kwalifikacje zawodowe 

    

    

    

    

    

    

    

 
Załącznik 2. 
Oferta cenowa 

Lp. Zakres Cena netto 

 A + B (łącznie)  

 D jedno szkolenie  

 C  

 
Wartość łączna = A+ B + 3xD + C = ...................................................... netto. 


