
1 . Prosimy o zastąpienie treści § 1 3 oraz treści pierwszego § 1 4 (Istotnych Postanowień
Umowy) na poniższy zapis: „ Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu
art.  4  pkt.  7  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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO") danych osobowych osób, wskazanych w
Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację
poszczególnych zadań wynikających z Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się
udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja,
(iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 13 powyżej, do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie,
dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych.

Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi

przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny,

wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 13, w tym poinformować je o

udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności

wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki informacyjne Stron

stanowią odpowiednio załączniki 7 i 8 do niniejszej Umowy. Strona, która spełnia obowiązek

informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obov

informacyjnego".

2.    Prosimy o zmianę Załącznika nr 6 do SIWZ, gdyż podstawą przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 Rozporządzenia ust. lit b i c. Prosimy o wykreślenie pkt. 2 z oświadczenia,
gdyż Wykonawca może jedynie oświadczyć, iż przekazał obowiązek informacyjny Zamawiającego
do osób, których dane przekazujemy w toku postępowania.

Propozycje zawarte w pytaniach będą uwzględnione w SWIZ

Jednocześnie informuję, że kryterium jakości proszę odręcznie dopisać , że firma posiada obsługę
klienta




