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Opracowanie scenariusza oraz produkcja spotu i
filmu
W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zaprasza do składania ofert na usługę opracowania scenariusza filmu oraz produkcji spotu i filmu
promującego kandydaturę Polski do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang.
International Maritime Organization; IMO) pod roboczym tytułem „Polska w IMO”.
Oferty należy przesłać za pomocą wypełnionego Formularza Ofertowego (wzór w załączeniu), wraz
z dołączonymi dokumentami: propozycją zarysu/konspektu scenariusza filmu oraz dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie usług polegających na produkcji filmów lub spotów
promocyjnych (referencje, protokoły odbioru itp.).
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Sandra.Baniak@mgm.gov.pl
do dn. 24 września 2018 r. (włącznie).
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawarte są w zamieszczonym poniżej załączniku.
Załącznik do zapytania ofertowego– zapytanie ofertowe „Usługa opracowania scenariusza
filmu oraz produkcji spotu i filmu promującego kandydaturę Polski do Rady
Międzynarodowej Organizacji Morskiej”.
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
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), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w toku przeprowadzenia niniejszej
procedury rozeznania rynku jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru oferty, a następnie zawarcia i
realizacji umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: - wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
(art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.);
4) Administrator przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi: - w

zakresie rejestracji korespondencji (system eDok): Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3,
Warszawa, - w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemie finansowo-księgowym: QNT
Systemy Informatyczne sp. z o. o., ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze;
5) podanie danych jest dobrowolne jednakże w przypadku oferentów, którzy są osobami
fizycznymi podanie danych jest konieczne do wzięcia udziału w niniejszej procedurze rozeznania
rynku, a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą;
6) posiada Pani/Pan prawo do: · żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, · wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, ·
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mgm.gov.pl

