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WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na: „Program bazy aktów 

prawnych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego  sp. z o.o.”. 

 

Pytanie nr 1  

Wykonawca zwraca uwagę, że charakter przetwarzania danych osobowych, jaki zaistnieje 

(może zaistnieć) w związku z realizacją umowy, decyduje, iż sposób sformułowania katalogu danych 

osobowych podlegających powierzeniu, zdefiniowany w § 2 ust. 2 projektu umowy powierzenia 

przetwarzania, jest nazbyt wąski, bowiem do przetwarzania dojdzie (może dojść) w szerszym zakresie. 

Wykonawca proponuje zatem, i to zarówno w interesie własnym jak i samego Zamawiającego, 

który nie powinien przecież powierzać danych osobowych do przetwarzania bez podstawy prawnej, 

nadanie § 2 ust. 2 następującego brzmienia: „Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone 

na podstawie umowy następujące kategorie danych osobowych: dane zwykłe, dane szczególnych 

kategorii pracowników w postaci danych identyfikacyjnych, danych adresowych i danych kontaktowych, 

dane wprowadzone przez użytkownika końcowego do udostępnionego oprogramowania za pomocą 

dostępnych w nim funkcjonalności”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2  

Z uwagi na fakt, że bez możliwości przetwarzania danych osobowych nie jest w istocie możliwa realizacja 

umowy głównej, Wykonawca wnosi o usunięcie z projektu umowy powierzenia przetwarzania § 3 ust. 

2. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 3  

W braku zgody Zamawiającego na prośbę zawartą w pytaniu poprzedzającym, Wykonawca 

alternatywnie wnosi o dodanie do § 3 ust. 2 zdania drugiego w brzmieniu: „W przypadku skorzystania 

przez Administratora danych z uprawnienia przewidzianego w zdaniu poprzednim, Podmiotowi 

przetwarzającemu przysługuje prawo do powstrzymania się od wykonania Umowy Głównej, 

o której mowa w § 2 ust. 1, z zachowaniem prawa do przewidzianego w niej wynagrodzenia, do czasu 

zawarcia przez Strony nowej umowy dającej podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych, 

a Administratorowi danych nie będzie przysługiwało z tego tytułu wobec Podmiotu przetwarzającemu 

żadne roszczenie, w tym roszczenie z tytułu kar umownych”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 4  

Wykonawca wnosi o zmianę treści § 4 ust. 7 i 8 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych tak aby jego brzmienie zgodne było z przepisem art. 28 ust. 3 lit. e RODO, tj. o nadanie 

mu następującego brzmienia: 

„7. Podmiot przetwarzający poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w miarę możliwości 

pomaga Administratorowi danych wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 

której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw. 8. Podmiot przetwarzający w miarę możliwości 

pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania 
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osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 36 

Rozporządzenia”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 5 

Wykonawca wnosi o wydłużenie określonego w § 4 ust. 9 projektu umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych terminu z 24 do 36 godzin. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 6  

W odniesieniu do § 6 ust. 1 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z uwagi 

na fakt, że Wykonawca korzysta z usług stałych podwykonawców, Wykonawca zwraca uwagę, 

że konieczność każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie 

(podpowierzenie), mogłoby wręcz paraliżować wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków 

przewidzianych w umowie głównej, co miałoby negatywny wpływ zarówno dla Wykonawcy 

(odpowiedzialność umowna), jak i dla Zamawiającego (możliwe utrudnienia w uzyskaniu świadczeń 

umownych). Odnosi się to np. do realizacji obowiązków związanych z usuwaniem awarii – w przypadku 

zgłoszenia takowej przez Zamawiającego, przed przystąpieniem do działań naprawczych przez osoby 

niebędące pracownikami Wykonawcy (będące np. osobami prowadzącymi jednoosobową działalność 

gospodarczą), koniecznym byłoby czekanie na indywidualną pisemną zgodę Zamawiającego 

na powierzenie danych osobowych. Wykonawca zwraca się zatem z prośbą o zmianę treści § 6 ust. 1 

projektu umowy poprzez dodanie w nim zdania drugiego w brzmieniu następującym: „Jednocześnie 

Administrator danych jako powierzający oświadcza, że godzi się na to, by Podmiot przetwarzający 

korzystał z podmiotów trzecich będących jego podwykonawcami i w tym zakresie upoważnił 

je do dostępu do ww. danych osobowych objętych powierzeniem lub, o ile będzie to konieczne, dokonał 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem (tzw. podpowierzenie), 

wyłącznie jednak w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń objętych umową, o której mowa w §2 

ust. 1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Administratora danych 

do przedstawiania listy ww. podmiotów, przy czym wskazuje się, że podmiotami tymi są: 

- w przypadku Oprogramowania online i Serwisu logowania: dostawca powierzchni serwerowej, 

na której utrzymywane jest Oprogramowanie online i Serwis logowania (nazwa: T-Mobile Polska S.A., 

lokalizacja serwerów: Polska) oraz Microsoft Corporation, Legal and Corporate Affairs, Volume Licensing 

Group, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA - miejsce przetwarzania danych: serwery 

zlokalizowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w zakresie hostingu danych, 

w ramach usługi Microsoft Azure; 

- Exant Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie obsługi świadczeń gwarancyjnych; 

- osoby fizyczne będące dostawcami usług serwisowych i developerskich (IT) i pośrednikami sprzedaży, 

stale współpracujący z Podmiotem przetwarzającym, zatrudnieni przez Podmiot przetwarzający 

w oparciu o umowy cywilnoprawne, posiadający siedzibę w Polsce; 

- IMQ Polska Sp. z o.o. oraz Prosper Polska Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania danych na potrzeby 

obsługi klienta, w tym zgłoszeń reklamacyjnych (infolinia, helpdesk); 

- spółki z grupy kapitałowej Wolters Kluwer zajmujące się obsługą informatyczną Podmiotu 

przetwarzającego, posiadające siedzibę i przetwarzające dane na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę  
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Pytanie nr 7  

Dla uniknięcia sporów interpretacyjnych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obowiązek przewidziany 

w § 7 ust. 4 lit. b i c projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczy jedynie 

sytuacji, gdy wskazane tam decyzje/orzeczenia lub kontrole/inspekcje dotyczą danych osobowych 

objętych powierzeniem przetwarzania na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą 

a Zamawiającym, a nie wszelkich decyzji/orzeczeń lub kontroli/inspekcji, prowadzonych 

np. w odniesieniu do danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez inne podmioty. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie nr 8 

Dla uniknięcia sporów interpretacyjnych związanych z wątpliwościami czy w ogóle możliwe jest 

wykonanie umowy głównej po rozwiązaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

§ 8 ust. 5 w brzmieniu: „W przypadku gdy rozwiązanie Umowy na podstawie ust. 1 lub 4 powyżej 

uniemożliwi zgodne z prawem wywiązanie się z Umowy Głównej, o której mowa w § 2 ust. 1, Podmiotowi 

przetwarzającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Głównej w trybie natychmiastowym, 

zaś Administratorowi danych nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia wobec Podmiotu 

przetwarzającego”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 9  

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie § 8 ust. 2 projektu umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, tj. o potwierdzenie, że kara umowna w nim przewidziana przysługuje wyłącznie 

w przypadku skorzystania z uprawnienia przewidzianego w ust. 1. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie nr 10 

Dla zachowania równowagi praw i obowiązków Stron Wykonawca, w ślad za treścią § 8 ust. 2 projektu 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wnosi o dodanie do § 8 kolejnego ustępu 

o następującej treści (która w istocie odzwierciedla uprawnienie Zamawiającego przewidziane w § 8 ust. 

2):  

„W związku z wypowiedzeniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym na podstawie § 8 ust. 4, 

Podmiot przetwarzający ma prawo nałożyć na Administratora danych karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto wynikającego z Umowy Głównej wymienionej w § 2 ust. 1 Umowy. Oświadczenie 

o nałożeniu kary umownej powinno zostać złożone Administratorowi danych na piśmie”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie nr 11  

W braku zgody na prośbę Wykonawcy zawartą w pytaniu poprzedzającym Wykonawca alternatywnie 

wnosi o usunięcie § 8 ust. 2 z projektu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kolejnego ustępu do § 8 zgodnie z Pytaniem nr 10  
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ZATWIERDZAM: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła Anna Leszczyńska 


