Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
Jasna 2/4
00-013 Warszawa
Warszawa, dn. 7 sierpnia 2017.
Adm-290/455/17

ZMIANY
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup usługi dostępu
do obiektów i zajęć sportowo -

rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci
abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma
podpisaną umowę współpracy" ZNAK SPRAWY WSA-ZP-09/2017 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.

Pytanie.

Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację treści § 7 projektu umowy poprzez:
- uzupełnienie punktu 2 o wskazanie podstawy prawnej oraz pełnego zakresu danych osobowych
przetwarzanych przez Wykonawcę,
- uzupełnienia punktu 3 poprzez wskazanie pełnego zakresu danych osobowych

powierzonych

Zamawiającemu do przetwarzania,
- dodanie zapisu o zobowiązaniu Zamawiającego do zebrania w imieniu Wykonawcy pisemnych zgód na
przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania przedmiotowych oświadczeń
procesowi archiwizacji przy zastosowaniu wymaganych przepisami Ustawy zasad bezpieczeństwa
danych?
Powyższe pytanie wynika z faktu, iż w świetle decyzji GIODO z 15 lipca 2015 r. DIS/DEC - 594/15/62961 i
11 września 2015 r. DIS/DEC - 749/15/83430 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997r. Wykonawca jest administratorem danych osobowych uczestników i może je przetwarzać
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód. Aktualne postanowienia projektu umowy są
bardzo ogólne i nie wskazują sposobu przetwarzania danych osobowych. Dlatego powinny zostać one
doprecyzowane.
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Zgodnie z ww. decyzją GIODO: „Należy zauważyć, że istotą programu M. jest to, że posiadacze kart w
pełni dobrowolnie decydują o sposobie korzystania z produktów i usług oferowanych przez Spółkę w
ramach tego programu. To pracownicy klientów Spółki decydują, czy chcą przystąpić do tego programu
oraz czy chcą, aby inne osoby (określone jako osoby towarzyszące i dzieci) również korzystały z tych
produktów i usług. Pracodawca nie może udostępnić Spółce danych tych osób bez ich wiedzy i zgody
Z definicji administratora danych, określonej w art. 7 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym ilekroć w ustawie
jest mowa o administratorze danych - rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub
osobę, o których mowa w art. 3, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
wynika, iż decydując o celach i środkach przetwarzania tych danych w przypadku ich powierzenia, nie
może być on ograniczony zgodą osoby, której dane dotyczą. Tym samym uznać należy, że klient nie może
powierzyć Spółce przetwarzania danych posiadaczy kart M. w ramach umowy powierzenia, o której
mowa w art. 31 ustawy, gdyż przetwarzanie tych danych jest uzależnione właśnie od zgody osób, których
one dotyczą."
Brak jest zatem dowolności w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę.
Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgód osób, których one dotyczą.
Pkt 2 § 7 umowy powinien zatem wyraźnie wskazywać, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
ochronie danych osobowych Wykonawca przetwarza następujące dane osobowe użytkowników.
Konieczne jest także zebranie przez Zamawiającego zgód użytkowników na przetwarzanie danych
osobowych w szerszym niż w projekcie zakresie, niezbędnym do wykonywania umowy. Wykonawca w

celu należytego wykonywania umowy poza danymi osobowymi wskazanymi w ust. 2 § 7 projektu umowy,
na podstawie ww. zgód uczestników, przetwarza również dodatkowe dane w zakresie rodzaju
posiadanych przez uczestników kart i sposobu korzystania z nich. W zależności od rodzaju karty, różny
jest zakres świadczeń Wykonawcy na rzecz uczestników. Wykonawca musi więc dysponować wiedzą
dotyczącą rodzaju posiadanej przez uczestnika karty w celu świadczenia usług zgodnie z treścią umowy.
Wykonawca przetwarza również dane osobowe dotyczące sposobu korzystania z karty. Dane dotyczące
miejsca i częstotliwości wykorzystania karty są bowiem niezbędne do rozliczeń między wykonawcą, a
obiektami sportowymi.
Podstawą prawną przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych uczestników związanych ze
świadczeniem na ich rzecz usług przez Wykonawcę jest umowa powierzenia tych danych. Dlatego należy
uzupełnić w tym zakresie postanowienia do umowy tak aby stanowiły, że na podstawie art. 31 Ustawy o
ochronie danych osobowych, Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania następujące dane
osobowe Uczestników: w przypadku Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty; w
przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty; w przypadku Dzieci: imię i
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nazwisko, miesiąc oraz rok urodzenia, numer Karty, rodzaj Karty; wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym
do wykonania umowy. W celu należytego wykonywania umowy niezbędne jest, aby Zamawiający posiadał
uprawnienie do przetwarzania odpowiednio szerokiego katalogu danych osobowych uczestników. Do
przetwarzania tych danych dochodzi bowiem w każdym przypadku kiedy Zamawiający będzie się na nie
powoływał np. w przypadku zamawiania duplikatu karty, wymiany czy zgłaszania reklamacji w imieniu
uczestników. Brak powierzenia danych w niezbędnym zakresie, będzie skutkował niezgodnym z prawem
przetwarzaniem danych osobowych przez Zamawiającego i Wykonawcę. Nadto niezbędne jest dodanie
postanowienia, że Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do jednoczesnego zebrania
pisemnych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania przedmiotowych
oświadczeń

procesowi

archiwizacji

przy

zastosowaniu

wymaganych

przepisami

Ustawy

zasad

bezpieczeństwa danych.
Odpowiedź.
Zamawiający modyfikuje treść § 7 wzoru umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych w odniesieniu do
danych osobowych Użytkowników.
2. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) Wykonawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
1) w przypadku Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty, nazwa pracodawcy, rodzaj
posiadanych kart, sposób korzystania z nich,
2) w przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty Osoby Towarzyszącej, imię i
nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Osobę Towarzyszącą oraz nazwa i siedziba
pracodawcy tego Pracownika, rodzaj posiadanych kart, sposób korzystania z nich,
3) w przypadku Dzieci: imię i nazwisko, numer Karty Dziecka, miesiąc oraz rok urodzenia Dziecka,
imię i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Dziecko oraz nazwa i siedziba
pracodawcy tego Pracownika, rodzaj posiadanych kart, sposób korzystania z nich,
-

wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania Umowy.

Dodatkowe dane osobowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu przetwarzane są przez
Wykonawcę wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na cele wskazane w
treści oświadczenia, którego zgoda dotyczy.
3.

Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 922), Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania następujące dane
osobowe Użytkowników:
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1) w przypadku Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty,
2) w przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty, rodzaj Karty,
3) w przypadku Dzieci: imię i nazwisko, miesiąc oraz rok urodzenia, numer Karty, rodzaj Karty,
-

wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania Umowy.

Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do odebrania pisemnych zgód np
przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w ust. 2 przez Wykonawcę wraz z ich
archiwizacją.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności

do wdrożenia technicznych i

organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w Ustawie, a także innych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania niniejszej
Umowy.
5. 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 usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
6. Po rozwiązaniu Umowy, w ciągu 14 dni od całkowitego opłacenia wystawionych przez
Wykonawcę faktur, dane osobowe Użytkowników zostaną zanonimizowane."

Modyfikacja treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania, staje się integralną

częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu

oferty.

Treść modyfikacji SIWZ nie zmienia w istotny sposób ustalonych zasad postępowania przetargowego a
także przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego
terminu składania ofert.

podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej
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