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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
Czy Zamawiający zgadza się uzgodnić z Wykonawcą finalną treść postanowienia rozdziału XXII ust.
III pkt 16 umowy głównej jak również finalne brzmienie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych po zakończeniu postępowania? Zwracamy uwagę, że Zamawiający naniósł zmiany, które
skutkują nieprawidłowym, tj. niezgodnym ze stanem faktycznym i przepisami prawa ochrony danych
osobowych określeniem roli każdej ze Stron w procesie przetwarzania danych osobowych Osób
Uprawnionych.
Uzasadnienie:
Wyjaśniamy, że Wykonawca – jako podmiot leczniczy – przetwarza dane osobowe osób, na rzecz
których udziela świadczeń zdrowotnych, jako ich administrator w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO. Wykonawca jest
zobowiązany m.in. do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów przez okres
wynikający z przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z opieki zdrowotnej oferowanej
przez Wykonawcę nie opiera się na wyrażonej przez te osoby zgodzie w rozumieniu RODO. W
zakresie tzw. dodatkowej opieki zdrowotnej, osoby uprawnione wyrażają chęć przystąpienia do
dodatkowej opieki zdrowotnej (ale nie zgodę na przetwarzanie danych osobowych). W zakresie
świadczeń zdrowotnych z zakresu obligatoryjnych badań medyny pracy, przekazanie danych odbywa
się niezależnie od woli pracowników, w związku z ciążącymi na pracodawcy w tym zakresie
obowiązkami ustawowymi (odpowiednie przepisy kodeksu pracy).
Wykonawca będzie więc administratorem danych osobowych osób uprawnionych, których dane
Zamawiający przekazuje Wykonawcy na tzw. listach. Dane te Wykonawca będzie przetwarzał na
podstawie wyodrębnionych postaw prawnych
zdrowotnych i zarządzania tymi świadczeniami.
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Jeżeli chodzi o rolę Zamawiającego, to należy wyodrębnić dwa przypadki:
- obligatoryjne badania z zakresu medycyny pracy: Zamawiający jest administratorem danych
osobowych pracowników, które przekazuje do Wykonawcy celem objęcia pracowników opieką
zdrowotną z zakresu MP. Pomiędzy Stronami dochodzi więc do udostępniania danych osobowych.
- dodatkowe świadczenia zdrowotne, tj. poza zakresem badań medycyny pracy: Zamawiający
przetwarza te dane w imieniu Wykonawcy, nie mając odrębnych, samodzielnych przesłanek
przetwarzania. Gdyby nie wymagany przez Wykonawcę zakres danych niezbędnych do objęcia osób
uprawnionych opieką zdrowotną, Zamawiający nie wszedłby w tak szeroki zakres danych
przetwarzanych ponadto w innym celu niż realizacja obowiązków spoczywających na Zamawiającym
jako pracodawcy, a w przypadku osób uprawnionych innych niż pracownicy – nie ma żadnych
podstaw, aby te dane przetwarzać.
Wobec powyższego za nieuzasadnione uznać należy zawieranie umowy powierzenia przetwarzania,
w której Wykonawca wskazany został jako podmiot przetwarzający. Postanowienia przedmiotowej
umowy powinny zostać adekwatnie zmodyfikowane.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ponieważ wniosek wykonawcy wpłynął do zamawiającego później niż na 4
dni przed upływem terminu składania ofert, to na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Pzp, nie ma
obowiązku udzielenia wyjaśnień.

