
 

 

 

Zapytanie ofertowe  

I. Zamawiający  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 

ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko- Biała 

NIP: 547-18-99-356 

REGON: 072316856 

KRS: 0000051764 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki wraz z partnerami realizuje projekt "OWES 
subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach, którego planujemy przeprowadzenie szkolenia z zakresu RODO 

Zwracamy się z prośbą o oszacowanie przedmiotu zamówienia.  

I. Przedmiot zamówienia:  

Zapewnienie trenera: 

- w zakresie m.in.: prawne przetwarzania określone w RODO w oparciu o procesy przetwarzania 
obowiązujące w organizacji. Dokumentacja ochrony danych osobowych stosowana przez organizację, 
procedury realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz związanych z 
przetwarzaniem żądań oraz wniosków osób, których dane są przetwarzane, model rejestrowania 
działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

W tym opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także 
przeprowadzenie wykładu  

II. Oczekiwania wobec trenera: 

- wykształcenie wyższe 
- co najmniej 3 letnie doświadczenie w działaniach w zakresie danych osobowych 
- min. 300 h przeprowadzonych szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych 
 

III. Grupa docelowa: reprezentanci podmiotów ekonomii społecznej; liczebność grupy od 10 – 
18osób. Miejsce: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ul. Sempołowskiej 
13, Czas szkolenia: Szkolenie dwudniowe (2x8h lekcyjnych). 

Data: 25,26 lipca 2018 r. 

Forma szkolenia: wykład – 70% (w oparciu o praktyczne przykłady); warsztat – 30%. 

Zamawiający zapewni: salę, wydruk materiałów szkoleniowych, catering na szkoleniu oraz rzutnik 



 

 

multimedialny do prowadzenia szkolenia.  

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 
Grodzki z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 13. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki 
jest Zarząd Stowarzyszenia, email: zaz@teatrgrodzki.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 



 

 

Proszę o przedstawienie Państwa oferty cenowej na ww. zakres zlecenia, potwierdzenie terminu 
szkolenia oraz dołączenie życiorysu zawodowego oraz programu szkolenia. 

Nazwa Oferenta/ów: …………………………………………………………………………………………. 

Cena brutto na zlecenie wg powyższego zapytania:  ………………………………………………………… 

Ofertę cenową należy przekazać pocztą elektroniczną na adres owes@teatrgrodzki.pl lub złożyć 
osobiście w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 09.07.2018 r. do godz. 16:00 
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