
  

Słupia Wielka, dnia 16 grudnia 2020 roku 

 

              Szanowni Wykonawcy 
 

Dotyczy  rozeznania rynku. 

Numer sprawy: ZP/TCZ/22/2020 

Nazwa zadania: Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych  dla Centrali COBORU . 

 

 

Zamawiający informuję, że do jego siedziby wpłynęły zapytania następującej treści: 

 

Pytanie nr 1  

 Ilość lokalizacji (adres, adresy) 
 

Odpowiedź: 

Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka 

 

Pytanie nr 2 

Ilość wszystkich pracowników organizacji 

Odpowiedź: 

Podano w ogłoszeniu o rozeznaniu rynku 

Pytanie nr 3 

Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia) 

Odpowiedź: 

91 

Pytanie nr 4 

Ilość komputerów (również przenośnych) 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanowił nie ujawniać tej informacji 

Pytanie nr 5 

Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności 

przetwarzania (np. rekrutacja, obsługa klienta etc.) 

Odpowiedź: 

Podano w ogłoszeniu o rozeznaniu rynku 

 



Pytanie nr 6 

Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami (np. Wydział kadr, Wydział IT, etc.) 

Odpowiedź: 

Struktura organizacyjna, wskazująca na podział zadań opisana została na stronie internetowej 

COBORU 

https://coboru.gov.pl/SDOO/Centrala/centrala.aspx 

Pytanie nr 7 

Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe (np. "Płatnik" etc.) 

Odpowiedź: 

4 

Pytanie nr 8 

Czy mają Państwo aktualnie powołanego IOD? Czy jest to firma zewnętrzna (jaka)? 

Odpowiedź: 

Informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie internetowej 

COBORU 

https://coboru.gov.pl/BIP/Ochrona_Danych_Osobowych_bip/Ochrona_Danych_Osob

owych_bip.aspx 

Pytanie nr 9 

Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja 

zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii 

przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, 

opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.)?  

Odpowiedź: 

Tak 

Pytanie nr 10 

Czy wymaga ona aktualizacji? 

Odpowiedź: 

Nie 

Pytanie nr 11 

Ile wizyt fizycznych Państwo wymagają w umowie (np. raz na miesiąc, na kwartał etc.). Jak to 

wygląda obecnie jeśli teraz obsługuje Państwa firma zewnętrzna? 

Odpowiedź: 

Zadania Inspektora Ochrony Danych wykonywane w głównej mierze zdalnie (kontakt e-

mailowy, telefoniczny). Wizyty w siedzibie Centrali COBORU w 2020 r. odbywały się 2 razy 

w miesiącu. 

 

 

 

https://coboru.gov.pl/SDOO/Centrala/centrala.aspx
https://coboru.gov.pl/BIP/Ochrona_Danych_Osobowych_bip/Ochrona_Danych_Osobowych_bip.aspx
https://coboru.gov.pl/BIP/Ochrona_Danych_Osobowych_bip/Ochrona_Danych_Osobowych_bip.aspx


Pytanie nr 12 

Jakim budżetem rocznym/miesięcznym (brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD? 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanowił, na tym etapie postępowania nie ujawniać tej informacji. 

Pytanie nr 13 

Jaki budżet roczny/miesięczny (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę IOD jeśli 

obsługuje Państwa firma zewnętrzna? 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanowił nie ujawniać tej informacji. 

 

 

 
 
                                                                                                                   Z poważaniem 
 
 

                                                                                           Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                                                ………………………………………. 
                                                                                                                       Kierownik  Zamawiającego 

 


