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Wszyscy Wykonawcy 
 

 

Dotyczy postępowania na: Serwis techniczny urządzeń dźwigowych w obiektach Oddziału ZUS w 

Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, działając na podstawie zapisów Działu IX ust. 1 
Zapytania publicznego z dnia 13.10.2020 r., informuje iż, wprowadza poniższe zmiany w Projekcie 
umowy tj. Załączniku nr 8 do Zapytania publicznego: 

1. W § 20 po ust.  10 dodano ust. 11, 12, 13 i 14 które otrzymują brzmienie: 
12. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 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.  

13. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe personelu w celu i zakresie 
niezbędnym do realizacji Umowy, tj.: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, numer 
telefonu służbowego). 

14. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania członkom swojego personelu treści klauzuli 
informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Zamawiającego, 
stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy.  

15. Zamawiający ma prawo żądać przekazania dowodów potwierdzających wykonanie 
zobowiązania określonego w ust. 13, tj. przekazania członkom personelu Wykonawcy 
klauzuli informacyjnej związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych 
osobowych personelu Wykonawcy. Powyższy dowód stanowić będzie uzupełniony przez 
Wykonawcę oraz własnoręcznie podpisany przez członków personelu Załącznik nr 8 do 
Umowy.  

2. W § 22 w ust. 13 po pkt 6) dodano punkty 7) i 8) które otrzymują brzmienie: 
7) Klauzula Informacyjna – RODO     -  zał. nr 7 
8) Oświadczenie o zapoznaniu z Klauzulą informacyjną - RODO  -  zał. nr 8 

3. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 zostały zamieszczone jako załączniki do niniejszego 
pisma. 

4. Pozostałe zapisy Projektu umowy tj. Załącznika nr 8 do Zapytania publicznego pozostają bez 
zmian. 

5. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

ZATWIERDZIŁ: 

Zastępca Dyrektor Oddziału ZUS w Sosnowcu 

Bożena Pardała 

 



 

Załącznik nr 7 do Umowy 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO  

1. Zgodnie z art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. 

2. Pani/ Pana dane osobowe jako 
1) osoby reprezentującej Wykonawcę (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, umocowanie do 

reprezentowania) 
2) osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy (imię i nazwisko, numer dowodu 

osobistego, numer telefonu służbowego) zostały nam przekazane przez ………. 
3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej Wykonawcę są przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów 
regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 
spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny), a także w związku z 
bieżącą realizacją Umowy …. oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe jako osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy są przetwarzane 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 
kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny, w związku z bieżącą realizacją Umowy …. oraz nałożonymi na 
administratora obowiązkami związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i 
innych okoliczności faktycznych związanych z postępowaniem, którymi muszą wykazać się osoby 
fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i 
kontrolnych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach 
sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania 
Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia 
zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym i 
dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez maksymalnie …. lat licząc od dnia 
zawarcia Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega 
obowiązkowi jej archiwizacji. 

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

10. Nie przysługuje Pani/Panu: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się w następujący sposób: 
1) listownie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
ul. Szamocka 3, 5, 
01-748 Warszawa, 

2) przez e-mail: ODO@zus.pl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą oraz jej załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 



 

Załącznik nr 8 do Umowy 

 
  ……………………………………………… 
 ( nazwa i siedziba Wykonawcy ) 
  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Klauzulą Informacyjną – RODO stanowiącą Załącznik nr 7 do 

Umowy nr …………... 

Lp. Imię i Nazwisko Własnoręczny Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…… 
  

 


