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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie 
kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A. 

(nr sprawy 03/21) 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Dot. §1 ust. 4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu danych osobowych wskazanych w niniejszym 

postanowieniu na następujący: „imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających 

numeru PESEL – data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer kontaktowy, a w 

przypadku członków rodzin/partnerów także informacja o stopniu pokrewieństwa z pracownikiem 

będącym Osobą Uprawnioną”? 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Nowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronach: 

www.pap.pl/przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a6cbee5-86a0-4781-956a-

7c5edf884a76. 

Pytanie  

Dot. §2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego paragrafu w całości lub alternatywnie – czy 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień, zgodnie z poniższym brzmieniem?  

„§2 Świadczenie usług medycznych w ramach Programu Medycyna Pracy 

1. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi (drogą e-mailową) dane osobowe 

pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń z zakresu medycyny pracy w zakresie i celu 

związanym z realizacją umowy o świadczenie usług medycznych w ramach Programu Medycyna 

Pracy. W tym zakresie podmiot przetwarzający występuje w roli administratora w rozumieniu art. 4 ust. 

7 RODO i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Do przetwarzania danych 

osobowych celem objęcia i zapewnienia pracowników świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 



obligatoryjnych badań medycyny pracy mają zastosowanie wyłącznie postanowienia niniejszego §2 

umowy.  

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie wykonania przez 

Administratora obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług medycznych. Administrator 

oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza dane osobowe w celu 

udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, 

przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h 

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) (dalej „Rozporządzenie”), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przekazania pracownikom lub współpracownikom 

uprawnionym do korzystania ze świadczeń z zakresu medycyny pracy przed przekazaniem danych 

Administratorowi informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia.” 

Uzasadnienie:  

W ramach objęcia pracowników świadczeniami medycyny pracy nie dochodzi do powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a do ich udostępnienia między dwoma samodzielnymi 

administratorami danych osobowych – Zamawiający przetwarza te dane celem realizacji obowiązków 

spoczywających na pracodawcy na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO), zaś Wykonawca jako podmiot leczniczy, podstawowa jednostka służby medycyny pracy 

(art. 9 ust. 2 lit. h RODO).  

Dodatkowo Wykonawca nie  wymaga gromadzenia oświadczeń o zapoznaniu się z treścią obowiązku 

informacyjnego Wykonawcy.  

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Nowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronach: 

www.pap.pl/przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a6cbee5-86a0-4781-956a-

7c5edf884a76. 

Pytanie 

Dot. § 11 ust. 5 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę tego postanowienia zgodnie z poniższą propozycją? 

„5. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, ostateczny spór pomiędzy Stronami zostanie 

rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny dla siedziby pozwanego.” 

Zamawiający nie dołączył załączników do umowy powierzenia – czy wobec tego treść załączników 

zostanie ustalona wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po zakończeniu postępowania? 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienił Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Nowa Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronach: 

www.pap.pl/przetargi oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a6cbee5-86a0-4781-956a-

7c5edf884a76. 


