BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 14.09.2018r.
CBA/F-WZP/2211/2018
Egz. pojedynczy

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych”
– nr sprawy: 1/USS/2018/KK

Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 9,
00-583 Warszawa, w związku z pojawieniem się zapytań ze strony uczestników
ubiegających się o zamówienie dot. treści ogłoszenia o zamówieniu związanych z ochroną
danych osobowych odnośnie zapisów 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w dniu 13.09.2018r. o godz.: 13:00 zorganizowało
zebranie Wykonawców.
Celem przedmiotowego zebrania było rozwianie aktualnych wątpliwości związanych
z realizacją zamówienia w obszarze ww. tematyki oraz przedstawienie stanowiska
Zamawiającego w zakresie zachowania właściwych środków zabezpieczenia tych danych
oraz opracowanie zapisów spójnych z wymogami RODO obowiązujących Wykonawców ze
specyfiką służby jaką jest Centralne Biuro Antykorupcyjne.
W trakcie zebrania zostały poruszone następujące kwestie:
1) kto zgodnie z definicją RODO jest Administratorem,
2) kto zgodnie z definicją RODO jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe
w imieniu Administratora,
3) w którą stronę następuje powierzenie danych osobowych,
4) wniosek Wykonawcy o zmianę zapisu ust. 5 §10 projektu umowy – załącznika nr 5 do
ogłoszenia o zamówieniu,
5) wniosek Wykonawcy o zmianę zapisu ust. 7 §10 projektu umowy – załącznika nr 5 do
ogłoszenia o zamówieniu,
6) obowiązek zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W wyniku zebrania Strony wyjaśniły powyższe sporne kwestie a Zamawiający
zmodyfikował zapis §10 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia
o zamówieniu w sposób następujący:
1. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne
określone RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
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U. z 2018 poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą”, a także innymi przepisami prawa w celu
prawidłowego wykonania umowy.
Wykonawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w
odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników, po zebraniu
oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w
zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej umowie.
Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy na podstawie oświadczenia Użytkowników w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem udziału w Programie
na formularzu papierowym według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę, który
stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.
Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników w
przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej.
Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w której powierzy Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe
Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy, a w szczególności w celu zebrania oświadczeń zawartych na formularzach, o
których mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień prowadzonych między
Wykonawcą a Zamawiającym, w której treści zostanie uwzględniona specyfika
uregulowań prawnych związanych z realizacją przez Zamawiającego obowiązku
ochrony danych osobowych. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych zostanie uzgodniona przed zawarciem niniejszej umowy. Umowa o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych określi przedmiot i czas trwania
przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa stron.
Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla celów
podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usługi w zakresie i przez czas
niezbędny do rozliczenia umowy.
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom w niezbędnym zakresie dane
osobowe, o których mowa w ust. 2, o ile jest to konieczne do realizacji niniejszej
umowy. Powierzenie danych osobowych następuje na czas korzystania przez
Użytkownika, którego dane dotyczą, z usług objętych niniejszą umową, dla celów
podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usługi w zakresie i przez czas
niezbędny do rozliczenia umowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji wywiązywania
się Wykonawcy z obowiązku ochrony danych osobowych, pod rygorem
wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2. Weryfikacja będzie odbywać się
w drodze pisemnych zapytań skierowanych do Wykonawcy wyłącznie w przedmiocie
ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy.
Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca może
przechowywać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym dla
dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej
umowy.
Odmowa złożenia przez pracownika/funkcjonariusza oświadczenia, o którym mowa w
ust. 2, w celu realizacji umowy lub żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem na koniec bieżącego okresu
rozliczeniowego udziału w Programie pracownika/funkcjonariusza, osoby
towarzyszącej oraz dzieci zgłoszonych przez tego pracownika/funkcjonariusza.
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