ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w okresie od 01.04.2021r. do
31.03.2022r.
w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do
składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie
Farmaceutycznym ul. Szwajcarska 5 w Poznaniu w okresie od 01.04.2021r. do 31.03.2022r.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych w Wojewódzkim
Inspektoracie Farmaceutycznym ul. Szwajcarska 5 w Poznaniu, w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Zadania Inspektora Ochrony Danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w tym w
szczególności art.39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.

3. Informacje dotyczące świadczonych usług:
W celu właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca zapewni swoją obecność w siedzibie
Zamawiającego raz w miesiącu w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku od
7:30- 15:30, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym(najpóźniej 7 dni przed spotkaniem). W
pozostałym zakresie będzie dostępny w dni robocze od 07:30 do 15:30 pod wskazanym w
umowie numerem telefonu i adresem e-mail.

4. Warunki stawiane Wykonawcy:
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
doświadczenie pozwalające na rzetelne i profesjonalne wykonywanie swoich zadań oraz

odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w tym co najmniej:
- posiadają wykształcenie wyższe, ukończyli studia podyplomowe z zakresu ochrony danych
osobowych lub szkolenia inspektorów danych osobowych, posiadają co najmniej rok
doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora ochrony danych w jednostce sektora finansów
publicznych

5. Warunki finansowania
Forma rozliczenia : rachunek/faktura vat płatna po zakończeniu miesiąca świadczenia usługi, w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zleceniodawcy na rachunek bankowy wskazany w treści
faktury.

6. Termin i miejsce składania
Oferty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w do
dnia 17.04.2021 do godziny 15.00 lub w formie papierowej na adres :
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

Zapraszamy również do kontaktu mailowego: wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl
Decyduje data : stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych”
7. Wszelkich informacji w zakresie zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem
telefonu: 61 875 95 75

