
 

  

 
Warszawa, dnia 08 maja 2018 r. 

 

Informacja  

o zakończeniu dialogu technicznego, którego przedmiotem jest dostawa 

oprogramowania/dostępu do platformy on-line do zarządzania projektami rekrutacyjnymi 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 

Dialog techniczny został przeprowadzony w oparciu o przepisy art. 31a – 31c ustawy Prawo zamówień 

publicznych /Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./. Rozpoczęcie dialogu nastąpiło poprzez 
opublikowanie informacji o dialogu wraz z regulaminem w dniu 26.03.2018 r. na stronie internetowej 

Instytutu Lotnictwa pod adresem www.ilot.edu.pl. 

W dialogu uczestniczył jeden podmiot: eRecruitment Solutions sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 
Warszawa. 

Celem dialogu było pozyskanie przez Instytut Lotnictwa informacji, które mogą być wykorzystane przy 

zdefiniowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, treści umowy, szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert z 
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W szczególności Zamawiający oczekiwał, iż dialog pozwoli na 

uzyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, 
technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji ww. 

przedsięwzięcia, a także pozwoli tak opracować dokumentację postępowania, aby uzyskać najlepsze na 
rynku rozwiązania i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty. 

Zamawiający w tabeli poniżej prezentuje kluczowe kwestie i odpowiedzi na pytania jakie zadał 

uczestnikowi przedmiotowego dialogu, przedstawicielom firmy eRecruitment Solutions sp. z o.o.  

 

 

W wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego Instytut Lotnictwa pozyskał informacje w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia oraz szacunkowej wartości zamówienia.  

Kwestia / 
pytanie 

 

otwarcie 
projektu 

rekrutacyjnego 

zarządzanie 
publikacjami 

ogłoszeń 

 

definiowanie 
różnych 

poziomów 
dostępu i ról 

dostosowanie procesów rekrutacyjnych do 
wymagań RODO 

Odpowiedź  TAK TAK, zarówno 
w źródłach 
zewnętrznych 
(np. 
pracuj.pl) i 
wewnętrznych 
(Intranet) 
oraz 
monitoring 
skuteczności 
źródeł 

TAK 

Jak również  
komunikacja 
z osobami 
biorącymi 
udział w 
procesie 

Prawo do przenoszenia danych - system 
umożliwia wyeksportowanie wszystkich 
danych, które przekazał kandydat na etapie 
aplikowania, w formie jednego pliku .zip. 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”) – możliwość oznaczenia 
kandydata, który zgłosił żądanie usunięcia 
danych. Po weryfikacji tożsamości można 
usunąć wszystkie dane kandydata Prawo do 
ograniczenia przetwarzania - system daje 
możliwość oznaczenia kandydata, który 
zgłosił żądanie ograniczenia przetwarzania 
danych. Na czas weryfikacji żądania jego 
dane nie będą przetwarzane. 

Prawa do sprostowania danych - system 
pozwala na edycję danych kandydata, które 
umieścił w formularzu aplikacyjnym, za 
pomocą specjalnego linku do edycji danych. 

powierzenia danych osobowych 

Zarządzanie klauzulami i zgodami 


