Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
1. W celu umożliwiania wykonania wzajemnych obowiązków Stron, Wykonawca powierza
Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. (dalej: „RODO”), dane osobowe do przetwarzania - na
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Dane objęte powierzeniem będą dotyczyć Pracowników Wykonawcy lub osób, przy
pomocy których Wykonawca zamierza wykonywać Przedmiot Zamówienia,
3. Powierzone dane osobowe będą dotyczyć danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, kwalifikacje zawodowe, przebieg doświadczenia
zawodowego, posiadane umiejętności),
4. W zakresie przetwarzania danych Zamawiający będzie wykonywał czynności takie jak
przechowywanie, opracowywanie (w tym modyfikowanie, aktualizowanie i uzupełnianie
danych) oraz ich usuwanie.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji jego
obowiązków w ramach procedury wyłonienia Wykonawcy. Dane osobowe będą
przetwarzane przez okres tej procedury chyba, że Zleceniodawca wcześniej nakaże usunięcie
lub zwrot danych w całości lub w części.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Zamawiający:
a) gwarantuje, że zostaną wdrożone przez niego odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO;
b) czynności przetwarzania będzie wykonywał osobiście. Zamawiający nie może powierzyć
przetwarzania danych osobowych objętych niniejsza umową do dalszego przetwarzania;
c) po zakończeniu procedury wyłonienia Wykonawcy Zamawiający zwraca Wykonawcy
wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, a jeśli dane zostały zapisane na
urządzeniach lub nośnikach stanowiących własność Zamawiającego, to je z nich usuwa;
d) w miarę możliwości pomaga Wykonawcy wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na
żądania osoby, której dane dotyczą, opisanych w Rozdziale III RODO. Nadto Wykonawca
zobowiązany jest pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w
art. 32-36 Rozporządzenia;
e) udostępnia Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia;
f) w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych (w szczególności
ujawnienia ich osobie trzeciej lub zagubieniu nośnika zawierającego dane lub zniszczeniu

takiego nośnika) niezwłocznie zgłasza ten fakt Wykonawcy, nie później jednak niż w ciągu 24
godzin. Zawiadomienie powinno obejmować informacje wymienione w art. 33 ust. 3 RODO.
7. Wykonawca ma prawo kontroli przetwarzania danych przez Zamawiającego. Wykonawca
ma w szczególności prawo do żądania złożenia wyjaśnień, wglądu do dokumentów mających
związek z przedmiotem kontroli, przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz
systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający
zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Wykonawcę - nie dłuższym niż 2 dni.
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