Otwock, dnia 09 września 2019 r.
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Otwocku
sygn. sprawy: Dyr. 26-70/19

W związku z zapytaniem Wykonawców złożonymi w dniu 06 września 2019 r. do
postępowania na „Audyt zewnętrzny w zakresie weryfikacji procedur ochrony danych
osobowych
w Sądzie Rejonowym w Otwocku wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników
Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów, procedur i zasad bezpieczeństwa
przetwarzania danych”, informuję co następuje:
Pytanie:
„w nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego na audyt ochrony danych osobowych
i szkolenie: http://otwock.sr.gov.pl/przetarg/378/audyt-zewnetrzny proszę o informację,
czy wymagania wobec osób realizujących audyt, mianowicie:
- zawód adwokata lub radcy prawnego dla osoby prowadzącej audyt są nieodzowne, aby
Państwo rozpatrzyli naszą ofertę?
Czy osoba posiadająca:
- certyfikat audytora wiodącego ISO 27001
- zaświadczenie dot. wdrażania Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
zgodnych z ISO 27001
- certyfikat audytora wiodącego ISO 22301
- wykształcenie wyższe matematyczne oraz wykształcenie wyższe podyplomowe na wydziale
prawa i administracji z Ochrony danych osobowych
- dodatkowo osoba ta pełni funkcję IOD w jednym z Sądów Rejonowych od marca 2018 r.
będzie wystarczająca, aby rozpatrzyli Państwo naszą ofertę?
Osoba, która ewentualnie by była przeznaczona do pomocy posiada certyfikat audytora
wewnętrznego ISO 27001, zaświadczenie CISSO, wykształcenie wyższe informatyczne oraz
wykształcenie wyższe podyplomowe na wydziale prawa i administracji z Ochrony danych
osobowych.
Uważamy, że taki skład audytorski byłby wystarczający, aby sprostać zakresowi prac
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wskazanemu w zapytaniu.”
Odpowiedź:
Z uwagi na praktyczną wiedzę osób legitymujących się tytułem zawodowym radcy
prawnego lub adwokata o sposobach i warunkach funkcjonowania sądów powszechnych,
czerpaną z bieżącej pracy z takimi jednostkami, Zamawiający nie wyraża zgody na
odstąpienie
od postawionego wymagania w pkt II.3.3.1.lit. a Zaproszenia do składania Ofert.
Pytanie
W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania usługi audytu
zewnętrznego w zakresie weryfikacji procedur ochrony danych osobowych wraz
z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących przepisów,
procedur i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych, chciałbym dopytać o kilka kwestii
niezbędnych do wstępnej wyceny. Ilu pracowników, jest zatrudnionych w Sądzie, ile jest
wydziałów, jaka jest struktura sieciowa (ile jest serwerów i komputerów), czy Sad korzysta
z usług chmurowych, czy w Sądzie jest wprowadzony SZBI
Odpowiedź
W Sądzie zatrudnionych jest 110 pracowników. W Sądzie są cztery wydziały orzecznicze,
Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych , dwa zespoły kuratorskiej Służby Sadowej oraz
Oddział Administracyjny i Oddział Finansowy. Struktura sieciowa to 2 serwery fizyczne
i 16 serwerów wirtualnych. Około 160-170 komputerów (wraz z laptopami i serwerami).
Nie korzystamy z usług chmurowych, jednak przetwarzamy dane i korzystamy z danych
na serwerach zewnętrznych np. poczta e-mail oraz aplikacje ministerialne umieszczone na
serwerach w innych jednostkach. W Sadzie wprowadzona jest Polityka Bezpieczeństwa
Danych Osobowych oraz Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi wraz
z wykazem uchybień a także instrukcją postępowania w wypadku wystąpienia. Dwa
dokumenty w większości instrukcji składają się na SZBI.
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