
 
Warszawa, dnia 17 listopada 2017 r. 

 

 

W Y K O N A W C Y 

 

 

Dot.: zapytania ofertowego na obsługę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji istotnych postanowień do umowy Paragraf 5 otrzymuje brzmienie 

(najważniejsze zmiany pogrubione): 

§ 5. 

1. W związku z wykonaniem Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy, zgodnie z art. 31 

ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922 ze zm., zwaną dalej UODO), przetwarzanie danych osobowych w drodze 

zawartej umowy i na okres obowiązywania zawartej umowy. 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, zostaną określone w załączniku nr 3 do umowy.  

3. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy 

wskazanym w §2 ust. 2 Umowy, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.  

4. W związku z realizacją umowy, przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na ich: 

zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zmienianiu, udostępnianiu 

i usuwaniu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą 

umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z UODO, 

stosując środki zabezpieczenia, o których mowa w art. 36-39 UODO oraz zgodnie 

z rozporządzeniem 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 ze zm.). 

6. Wykonawca, jako podmiot przetwarzający dane osobowe, ponosi odpowiedzialność 

prawną w przypadku nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie 

ochrony danych osobowych, w tym odpowiedzialność kontraktową względem 

Zamawiającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym 

wykonaniem niniejszego paragrafu Umowy. 

 

Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzoną modyfikacją termin składania i otwarcia 

ofert ulega przedłużeniu do dnia 22 listopada 2017 r. 

 


