Stargard 08.01.2018 r.
Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - Usługa polegająca na zapewnieniu
dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu
dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie - znak sprawy: EZ-ZR-02-2018.

W dniu 05.01.2018 roku roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytania:
Pytanie 1

1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania postanowień w przedmiocie ochrony danych osobowych
spełniających wymagania prawne wynikające z przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego?
W związku z brakującymi zapisami projektu umowy, kwestie dotyczące ochrony danych osobowych, powinny
zostać doprecyzowane w umowie jak poniżej:
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” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”
jest:
1) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestników Programu;
2) 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. 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.
6. 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.
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania
przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, a także RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO
tj. od dnia 25 maja 2018 r.).
8. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie zostaną ustalone w
drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności, w szczególności Strony doprecyzują kwestie dotyczące
przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z wejściem w życie RODO, w tym zawrą umowę
powierzenia Zamawiającemu przetwarzania danych osobowych użytkowników.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość dodania powyższych zapisów do przyszłej Umowy.

Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż 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/lub podpisem
na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż wystarczającym, dopuszczonym sposobem weryfikacji i dostępu
użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa

lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i/lub podpisem na liście
Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu.
Pytanie 3
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Program I tj. 30 wizyt w miesiącu Zamawiający interpretuje
jako jedno wejście dziennie? Pytanie wynika z faktu rożnych ilości dni w poszczególnych miesiącach.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Program I tj. 30 wizyt w miesiącu interpretuje jako jedno wejście
dziennie w zależności od ilości dni w miesiącu tj. 28 lub 30 lub 31.

