Warszawa, dnia 13.03.2017 r.

Znak sprawy: ZP.260.4.2017

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (dalej „Ogłoszenie”)

„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na
zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym.”
Zamawiający, działając na podstawie postanowień części IX pkt 4 ppkt 1, 2, 3
Ogłoszenia, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści
Ogłoszenia oraz odpowiedziach na nie a także odpowiednio do tych odpowiedzi dokonuje
wynikających z nich zmian w treści Ogłoszenia.
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doszczegółowienie kryterium „różnorodność usług
sportowo-rekreacyjnych” i odpowiedź na poniższe pytania:
a) Czy w załączniku nr 3b należy wyszczególnić wszystkie rodzaje usług różnych od 11
wymienionych w punkcie 4 OPZ, dostępne w ofercie Wykonawcy i widoczne jako odrębne
usługi np. na stronie internetowej wykonawcy?
b) Czy jeżeli np. w obiekcie są świadczone 2 odrębne usługi: joga oraz joga dla kobiet
w ciąży, to czy zgodnie z wyjaśnieniem pod tabelą w zał. 3b jogę dla kobiet w ciąży można
wykazać jako usługę dodatkową? Nazywa się tak samo, ale jest przeznaczona dla
wyodrębnionej specyficznej grupy odbiorców, oraz jest wyodrębniona jako osobna usługa
na stronie internetowej wykonawcy.
c) Czy jeśli dana usługa w jednym obiekcie klasyfikowana jest jako fitness lub taniec, ale
w innym jako odrębna od tych dwóch – np. zumba – czy można ją wykazać w zał. 3b?
Prosimy o doprecyzowanie założeń, którymi maja się kierować Wykonawcy przy wskazywaniu
usług dodatkowych ze względu na fakt, że ich liczba podana w tabeli stanowi kryterium oceny
ofert.
Pytanie nr 2:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z Kryteriów oceny ofert punktu 3, tj.
„Różnorodność usług sportowo-rekreacyjnych” i w zamian zwiększenie procentowego udziału
kryterium „Liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych” do 20%.
Odpowiedź na pytania nr 1 i 2
Zamawiający rezygnuje w postępowaniu z kryterium oceny ofert pn. „Różnorodność usług
sportowo-rekreacyjnych”.
W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega treść części III Ogłoszenia, która
otrzymuje następującą nową treść:
III.

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena (C)
2. Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych (L)

85%
15%

Ad 1) Cena – (C)
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) = --------------------------------------------------- x 100 x 85%
cena brutto badanej oferty
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Ad 2) Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych – (L)

Za największą liczbę obiektów sportowo-rekreacyjnych dostępnych na terenie województwa
mazowieckiego (wraz z Warszawą), wskazaną przez Wykonawcę w poz. 2 tabeli Wykazu
obiektów sportowo-rekreacyjnych sporządzonego według Załącznika nr 3a do Ogłoszenia i
zasad tam określonych – (LWMmax) oferta otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty (LWMo)
proporcjonalnie mniej według wzoru:
liczba obiektów w ofercie badanej (LWMo)
Ocena punktowa (L) = ------------------------------------------------------------------- x 100 x 15%
największa liczba obiektów w ofercie (LWMmax)

Wykonawca, który dla którejkolwiek z trzech lokalizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych
wskaże w ofercie liczbę takich obiektów mniejszą od liczby minimalnej wymaganej przez
Zamawiającego w części II pkt 1 ppkt 2 Ogłoszenia, zostanie wykluczony z postępowania,
a jego oferta będzie uznana za odrzuconą, chyba że Zamawiający zdecyduje się wykorzystać
w postępowaniu możliwość, o której mowa w części XI pkt 2 Ogłoszenia. W takiej sytuacji
Wykonawca może być wezwany do uzupełnienia wykazu i jeżeli z uzupełnionego wykazu
będzie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie zostanie
wykluczony, jednak jego oferta w kryterium „Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych” otrzyma
0 pkt, bez względu na to, której lokalizacji dotyczyło uzupełnienie.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z wnioskiem o zniesienie lub zmianę warunków opisanych w pkt. 12 OPZ,
w szczególności:
a) ppkt. a – wnosimy o zwiększenie wartości kwoty dopuszczalnej dopłaty do minimum
25 zł, ze względu na ceny rynkowe niektórych usług, np. squasha i innych sportów
rakietowych, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym (korty kryte),
b) ppkt. b – informujemy, iż zasady uiszczania dopłat za ew. rezerwację miejsc na
zajęciach nie leżą w gestii wykonawców tyko obiektu, prosimy o zmianę zapisu lub jego
usunięcie.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Ad a):
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 12 lit a Załącznika nr 1 do Ogłoszenia OPZ w zakresie wnoszonym przez Wykonawcę.
Ad b):
Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 12 lit. b Załącznika nr 1 do Ogłoszenia - OPZ nadając
mu następujące brzmienie:
b) „dopłaty do Usług uiszczane będą przez Użytkowników na zasadach określonych
przez Wykonawcę, takich samych jak zasady powszechnie obowiązujące u
Wykonawcy w tym zakresie, zaś dopłaty za rezerwację miejsca na zajęciach będą
uiszczane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującym regulaminem Obiektu, pod
warunkiem iż opłata ta jest pobierana od wszystkich klientów Obiektu ”.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie pkt. 13 OPZ - Wykonawcy (operatorzy karnetów) nie
mają żadnego wpływu na kaucje, opłaty rezerwacyjne, opłaty wpisowe w poszczególnych
obiektach, zależą one od regulaminu danego obiektu i co do zasady obowiązują wszystkich
klientów obiektu.
Pytanie nr 5:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie punktu 13 OPZ (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia)
i dopuszczenie dopłat w postaci zwrotnych kaucji oraz wymogów obiektów w zakresie
posiadania własnej kłódki do szatni bądź jej jednorazowego zakupienia w danym obiekcie.
Ilość takich obiektów nie przekroczy 5%, a wskazana forma dopłaty będzie uiszczana przez
Użytkownika bez udziału Zmawiającego.
Odpowiedź na pytania nr 4 i 5:
Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 13 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia - OPZ nadając mu
następujące brzmienie:
„Jakiekolwiek inne dopłaty, kaucje, opłaty rezerwacyjne, opłaty wpisowe, posiadanie własnej
kłódki do szatni lub jej jednorazowe zakupienie w danym Obiekcie, itp. są dopuszczalne pod
warunkiem, że zostały określone w regulaminie Obiektu i obowiązują wszystkich klientów
Obiektu”.
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Pytanie nr 6:
Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo –
rekreacyjnych, których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź
też weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców uczestników czy też rozkład tzw.
minucji itp.)?
Pytanie nr 7:
Czy jedynym, wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji
i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta
(magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym
i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu?
Pytanie nr:
Czy dostęp do usługi i sposób identyfikacji Użytkownika w obiekcie powinien być tak
skonstruowany, aby z usługi mogły korzystać tylko osoby rzeczywiście do tego uprawnione,
a nie osoby trzecie?
Pytanie nr 9:
Czy jeśli poszczególni pracownicy Zamawiającego nie wyrażą zgody na skorzystanie z usług
sportowo-rekreacyjnych, których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów
komórkowych, bądź też odcisków, to czy Wykonawca musi zapewnić im inny alternatywny
sposób weryfikacji w obiekcie, jak np. karta imienna potwierdzana dokumentem tożsamości ?
Odpowiedź na pytania nr 6, 7, 8, 9:
Zamawiający informuje, że możliwe sposoby identyfikacji zostały opisane w § 5 wzoru umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Zamawiający nie wykluczył żadnego sposobu
identyfikacji, po stronie Wykonawcy natomiast leży zapewnienie Użytkownikom sprawnego
dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Jeżeli sposób identyfikacji, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa wymagać będzie zgody pracownika, sposób
procedowania zostanie ustalony w trybie roboczym.
Zamawiający nie wymaga, aby każdy obiekt był dostosowany do różnorodnych preferencji
Użytkowników w zakresie sposobu dostępu do zajęć i obejmował wszystkie obecnie dostępne
możliwości techniczne.
Zapewnienie rzetelnej identyfikacji Użytkowników tj. wiarygodnej podstawy wstępu, należy do
Wykonawcy.
Pytanie nr 10:
Czy jedyne dane jakie Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby realizacji
przedmiotu zamówienia to imię i nazwisko Użytkownika imiennej karty?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zakres danych osobowych Użytkowników, które Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcy, w celu prawidłowej realizacji Umowy, został określony w § 11 załącznika nr 4 do
Ogłoszenia – Wzór umowy.
Uwaga: nastąpiła zmiana brzmienia § 11 Wzoru umowy zgodnie z odpowiedzią udzieloną na
pytanie nr 18.
Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wszelkie narzędzia
służące do bezpośredniej weryfikacji Użytkowników w obiektach?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
W celu zapewnienia sprawnego dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu narzędzia służące do identyfikacji Użytkowników
w obiektach którymi dysponuje. Narzędzia te określa Wykonawca, z zastrzeżeniem zasad
określonych w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, m.in. w odniesieniu do kart, które technicznie
są powiązane ze sprzętem lub systemem dostępnym w danym obiekcie i są dedykowane tylko
do tego sprzętu lub systemu. Wejście za pomocą SMS według dotychczasowych doświadczeń
Zamawiającego jest bardzo dogodne dla Użytkowników, bo prawie każdy z nich ma telefon
komórkowy i nosi go ze sobą.
Pytanie nr 12:
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia
Użytkowników nie posiadających komórkowych aparatów telefonicznych (np. osoby starsze,
dzieci), lub nie wyrażających chęci korzystania z telefonu komórkowego, bądź nie
wyrażających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych z puli danych sensytywnych?
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Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie przewiduje sytuacji, o której mowa w pytaniu.
Pytanie nr 13:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do zapisu w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia (Opis
Przedmiotu Zamówienia) punkt 3 następującego zdania „Dostęp Użytkowników do zajęć
określonych w pkt. 1 odbywać się będzie bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji,
w godzinach otwarcia Obiektów, chyba że grafik lub regulamin wewnętrzny tych Obiektów
stanowi inaczej, w ramach poniższych Pakietów […]”:
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisu pkt 3 załącznika nr 1 do
Ogłoszenia i dokonuje zmiany treści wprowadzenia do wyliczenia w tym punkcie, które
otrzymuje następujące brzmienie:
„Dostęp Użytkowników do zajęć określonych w pkt. 1 odbywać się będzie bez deklaracji
korzystania z określonej lokalizacji, w godzinach otwarcia Obiektów, chyba że grafik lub
regulamin wewnętrzny tych Obiektów stanowi inaczej, w ramach poniższych Pakietów:”.
Pytanie nr 14:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do zapisu w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia (Opis
Przedmiotu Zamówienia) punkt 3c następującego zdania „Pod pojęciem Pakietu
Nielimitowanego należy rozumieć możliwość korzystania przez Pracownika lub Osobę
Towarzyszącą z różnych Usług w różnych Obiektach, raz dziennie w danym Obiekcie, bez
ograniczeń, co do dostępnych w nim rodzajów Usług (z zakresu usług udostępnionego przez
wykonawcę) oraz bez ograniczeń, co do liczby Obiektów w ciągu jednego dnia”.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i dokonuje zmiany treści pkt 3 lit. c
Załącznika nr 1 do Ogłoszenia - OPZ nadając mu następujące brzmienie:
„Pod pojęciem Pakietu Nielimitowanego należy rozumieć możliwość korzystania przez
Pracownika lub Osobę Towarzyszącą z różnych Usług w różnych Obiektach, raz dziennie
w danym Obiekcie, bez ograniczeń, co do dostępnych w nim rodzajów Usług (z zakresu usług
udostępnionego przez wykonawcę) oraz bez ograniczeń, co do liczby Obiektów w ciągu
jednego dnia”
Pytanie nr 15:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę liczby obiektów dla pakietu limitowanego (8 wejść
i 10 wejść) dla Warszawy do 160 obiektów.
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę liczby Obiektów w zakresie wnoszonym przez
Wykonawcę.
Pytanie nr 16:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu punktu 8 w Załączniku nr 1 do
Ogłoszenia (Opis Przedmiotu Zamówienia) w następujący sposób: „Poza Usługami
wskazanymi w pkt. 4 Wykonawca zapewni Użytkownikom w ramach posiadanego przez nich
Pakietu dostęp do innych zajęć sportowo-rekreacyjnych na zasadach przez niego
określonych, takich samych jak zasady powszechnie obowiązujące u Wykonawcy w tym
zakresie. Wskazane Usługi muszą być zgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych. Zamawiający nie dopuszcza podawania takich Usług, które nie mogą być
finansowane ze środków ZFŚS”.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu pkt. 8 w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
gdyż dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych nie będzie finansowany ze środków ZFŚS.
Pytanie nr 17:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie punktu 29 d) OPZ (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia)
dotyczącego zobowiązania Wykonawcy do przekazywania Zamawiającemu informacji o ilości
zrealizowanych wizyt i skorzystania z poszczególnych Pakietów i Usług w danym Okresie
Rozliczeniowym w odniesieniu do każdego Użytkownika, ewentualnie prosimy o modyfikację
wskazanych zapisów poprzez zobowiązanie Wykonawcy do przekazywania Zamawiającemu
informacji o sumie wszystkich wizyt Użytkowników w danym okresie bez wyszczególniania
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liczby wizyt przypadających na jednego Użytkownika i wskazania Usługi bądź Pakietu
z jakiego skorzystał.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 29 lit. d załącznika nr 1 do Ogłoszenia - OPZ nadając
mu następujące brzmienie:
„d) przekazywania, na wniosek Zamawiającego imiennych statystyk, tj. imienia i nazwiska
Pracownika i liczby Wejść do Obiektów w danym Okresie Rozliczeniowym nie później niż do
końca następnego miesiąca po danym Okresie Rozliczeniowym”.
Uwaga: nastąpiła zmiana brzmienia § 11 ust. 9 Wzoru umowy zgodnie z odpowiedzią
udzieloną na pytanie nr 18.
Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację treści projektu umowy (Załącznik nr 4 do
Ogłoszenia) poprzez zmianę zawartych w § 11 postanowień dotyczących ochrony danych
osobowych, tj. dodanie postanowień uprawniających Wykonawcę do przetwarzania danych
osobowych na podstawie wyrażonej uprzednio zgody osób których dane te dotyczą?
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.
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.
W związku z powyższym proponujemy zastąpienie §11 następującym zapisem:
1.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), dalej „Ustawa” jest:
a)
Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestników Programu;
b)
Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez niego jako osoby
uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie zamówienia.
2.
Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich
przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
3.
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych
Uczestników Programu zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy, a także
innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
4.
Wykonawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do Programu.
5.
Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu 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 zamówienia.
6.
Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie zostaną
ustalone w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności.

Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający dokonuje zmiany treści § 11 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy
nadając mu następujące brzmienie:
§ 11
1. Zakres danych osobowych Użytkowników, które Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcy, w celu prawidłowej realizacji Umowy, zostanie ustalony przez Strony
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niezwłocznie po jej zawarciu, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje możliwość
przekazywania danych osobowych Użytkowników jedynie w zakresie: imienia, nazwiska,
adresu e-mail, nr telefonu komórkowego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r. poz. 922.), zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, w odniesieniu
do danych osobowych, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza iż od chwili przekazania przez Zamawiającego danych
osobowych jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie
danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, przekazanych
Wykonawcy w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy
o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników,
przekazywanych Wykonawcy bezpośrednio przez Użytkowników, w tym wszystkich
danych służących do identyfikacji Użytkowników, w tym danych biometrycznych.
Wykonawca oświadcza iż jest administratorem tych danych od chwili ich przekazania
Wykonawcy.
5. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie
zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą i podejmie środki
techniczne i organizacyjne właściwe dla odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych, stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U. z 2004 r, Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej Rozporządzeniem.
7. Wykonawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w oparciu o art. 23 ust. 1
pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do Programu.
8. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu 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 zamówienia.
9. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Pracowników Zamawiającego na
potrzeby imiennych statystyk, o których mowa w pkt. 29 d OPZ, w zakresie korzystania
przez Pracowników z poszczególnych Pakietów w Okresie Rozliczeniowym.
10. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nieuregulowane w niniejszym paragrafie
zostaną ustalone w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności.

Powyższe pismo stanowi integralną część Ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.
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