
 

 

CIS-WAZ.271.12.2020 Warszawa, dnia       14.01.2021 r.  

Do zainteresowanych wykonawców 

 
Dotyczy postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na CIS-WAZ.271.12.2020 Zakup 
subskrypcji licencji Systemu Wideokonferencyjnego dla tysiąca użytkowników oraz ich integracja 
w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego 

Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia  wraz z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ: 

Pytanie 11 
Dotyczy załącznika nr 3 i 3.1- Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zasadności zawierania umowy wzajemnej w przedmiocie danych 
osobowych, w szczególności jakie czynności na danych osobowych będą wykonywane przez 
Zamawiającego w imieniu Wykonawcy oraz jakich kategorii osób będą one dotyczyły? 
Ewentualnie zwracamy się z prośbą o zmianę umowy w taki sposób, że podmiotem przetwarzających jest 
Wykonawca a administratorem danych Zamawiający. 
Odpowiedź: 
W toku realizacji umowy dochodzić będzie do przetwarzania danych osobowych których administratorem 
pozostaje Zamawiający, wówczas podmiotem przetwarzającym będzie Wykonawca, jak również danych 
osobowych, których administratorem pozostaje Wykonawca, a będą przetwarzane przez Zamawiającego.  
W pierwszym przypadku, pomijając przetwarzanie danych przedstawicieli Zamawiającego umocowanych 
do kontaktów w ramach realizacji przedmiotu umowy, dochodzić będzie do przetwarzania danych 
osobowych - pracowników Zamawiającego - uczestników szkolenia on-line - wówczas administratorem 
danych pozostaje Zamawiający, a podmiotem przetwarzającym - Wykonawca. W drugim z przypadków, 
również pomijając kwestie przetwarzania danych przedstawicieli Wykonawcy umocowanych do kontaktów 
w ramach realizacji przedmiotu umowy, do przetwarzania danych (w tym danych takich jak imię, nazwisko, 
wizerunek, numery dowodów tożsamości) dochodzić będzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
siedziby Zamawiającego w przypadkach, gdy przedstawiciele Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu 
umowy będą zmuszeni do złożenia wizyty w siedzibie Zamawiającego.  
Z powyższego wynika więc konieczność zawarcia dwustronnej umowy powierzenia danych osobowych, w 
ramach której obie strony zobowiążą się do zgodne z przepisami przetwarzania powierzonych im danych 
osobowych administrowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Pytanie 12 
Dotyczy załącznika nr 3 - wzór umowy, § 16 
Prosimy o dodanie dodatkowego postanowienia w brzmieniu: “Zamawiający zobowiązuje się do 
zrealizowania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO w imieniu Wykonawcy, wobec osób, 
których dane osobowe udostępni Wykonawcy w ramach zawierania i realizacji Umowy, tj. w szczególności 
osób reprezentujących Zamawiającego lub osób kontaktowych. Wzór klauzuli informacyjnej Wykonawcy z 
art. 14 RODO stanowi Załącznik nr ... do niniejszej Umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania dodatkowego zapisu do treści umowy. Obowiązek 
informacyjny spoczywa na podmiocie przetwarzającym dane osobowe i Zamawiający nie widzi 
konieczności realizowania zadań spoczywających na Wykonawcy przez Zamawiającego w sytuacji, gdy nie 
jest do tego prawnie zobligowany. 
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