TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Warszawa, dnia 20.11.2018 r.

Wykonawcy ZP 30/2018

Nasz znak: TDT/P1/381/ZP30/2018/36326/2018
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo
rekreacyjnych, Znak sprawy: ZP 30/2018.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.
Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie zapisów Rozdziału
VII ust. 5 OGŁOSZENIA O
ZAMÓWIENIU, udziela wyjaśnień:
Wyjaśnienia I
Pytanie 1:
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości przedmiotowego zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że wartość szacunkowa zamówienia wynosi 200 000,00 zł netto.
Pytanie 2:
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie zapisów § 3 projektu Umowy (ochrona danych osobowych),
zgodnie z poniższym brzmieniem. Zaproponowana treść zapisów przez Zmawiającego, odnosi się do Klauzuli
informacyjnej dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
a nie przetwarzania danych osobowych użytkowników programu sportowego.
§3
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po zebraniu oświadczeń
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszej Umowie;
2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, do których zwraca
się z informacją o możliwości objęcia Programem. Po odebraniu od tych osób oświadczeń
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Zamawiający będzie przetwarzał ich dane osobowe
w wyniku powierzenia przez Wykonawcę na zasadach i w zakresie określonym
w niniejszej Umowie.
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2. Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym zakresie
za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy,
na podstawie oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonych przed
zgłoszeniem swojego udziału w Programie na formularzu papierowym według wzorów dostarczonych przez
Wykonawcę.
4. Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) archiwizacji przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w imieniu Wykonawcy przy zastosowaniu
wymaganych przepisami prawa zasad bezpieczeństwa danych;
2)
udostępnienia
Wykonawcy
oryginałów
przedmiotowych
oświadczeń
Użytkowników
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy zgłoszonego
na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3) w zależności od decyzji Wykonawcy, do usunięcia albo przekazania Wykonawcy przedmiotowych
oświadczeń Użytkowników w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy
5. Na podstawie art. 28 RODO, Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe
Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności w celu
zebrania oświadczeń na formularzach, o których mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień prowadzonych
między Wykonawcą a Zamawiającym. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. Umowa określi
przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Wykonawcy.
6. Wykonawcy będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla celów podatkowych
i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu
świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
7. 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.
8. Odmowa złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej w celu realizacji
Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem
na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego udziału w Programie Pracownika oraz wszystkich Użytkowników
zgłoszonych przez tego Pracownika.
9. Kwestie nieuregulowane w niniejszym paragrafie zostaną doprecyzowane przez Strony na piśmie pod
rygorem nieważności.
Jednocześnie informujemy, iż wyżej zaproponowane zapisy zostały potwierdzone w ramach
przeprowadzonego audytu dotyczącego wdrożenia zmian w zakresie ochrony danych osobowych
u
Wykonawcy
wynikających
z
RODO
(Rozporządzenie
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) podczas którego ustalone zostało, iż podstawą prawną przetwarzania danych
użytkowników przez Wykonawcę jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
oraz że Wykonawca posiada status administratora w stosunku do danych osobowych posiadaczy
kart programu.
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Odpowiedź 2:
Zamawiający dokonuje zmiany w § 3 projektu umowy – Załącznik nr 2 do ogłoszenia, zastępuje zapis § 3 projektu
Umowy (ochrona danych osobowych) zgodnie z poniższym brzmieniem:
§3
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po zebraniu
oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych
w niniejszej Umowie;
2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, do których zwraca
się z informacją o możliwości objęcia Programem. Po odebraniu od tych osób oświadczeń
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych Zamawiający będzie przetwarzał ich dane osobowe
w wyniku powierzenia przez Wykonawcę na zasadach i w zakresie określonym
w niniejszej Umowie.
2. Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym zakresie
za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy,
na podstawie oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych złożonych
przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie na formularzu papierowym według wzorów
dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej. Zamawiający zobowiązuje się
do:
1) archiwizacji przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w imieniu Wykonawcy przy zastosowaniu
wymaganych przepisami prawa zasad bezpieczeństwa danych;
2) udostępnienia Wykonawcy oryginałów przedmiotowych oświadczeń Użytkowników
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy
zgłoszonego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
3) w zależności od decyzji Wykonawcy, do usunięcia albo przekazania Wykonawcy przedmiotowych
oświadczeń Użytkowników w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy
5. Na podstawie art. 28 RODO, Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe
Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a w szczególności w celu
zebrania oświadczeń na formularzach, o których mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień
prowadzonych między Wykonawcą a Zamawiającym. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania stanowiącej Załącznik nr 3 do
Umowy. Umowa określi przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj
danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Wykonawcy.
6. Wykonawcy będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników dla celów podatkowych
i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu
świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
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7. 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.
8. Odmowa złożenia przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej w celu realizacji
Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym
zakończeniem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego udziału w Programie Pracownika oraz
wszystkich Użytkowników zgłoszonych przez tego Pracownika.
9. Kwestie nieuregulowane w niniejszym paragrafie zostaną doprecyzowane przez Strony na piśmie pod
rygorem nieważności.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje:
1. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – projekt umowy po zmianach z dnia 20.11.2018r.
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