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RODO – motywy dotyczące
zamówień publicznych
 motyw

78 preambuły do RODO:

zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie
projektowania i zasadę domyślnej ochrony danych należy
brać pod uwagę także w przetargach publicznych

RODO – motywy dotyczące
zamówień publicznych
 motyw

14 preambuły RODO - nie dotyczy ono
przetwarzania danych osobowych dotyczących osób
prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących
osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej
oraz danych kontaktowych osoby prawnej

Dane osobowe – art. 4 pkt 1 RODO
 informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w szczególności
na podstawie identyfikatora tj. imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub
jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Przetwarzanie danych osobowych –
art. 4 pkt 2 RODO
 operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie

Zasady przetwarzania danych wg
RODO
 zasada minimalizacji danych osobowych – można
przetwarzać wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne
do osiągnięcia celu przetwarzania danych
zasada rozliczalności – wynika z niej, że administrator
danych powinien móc wykazać, że dysponuje odpowiednią
podstawą przetwarzania danych

RODO a zamówienia publiczne

Ochrona danych
wykonawcy

Zapewnienie
ochrony danych
przekazywanych
wykonawcy

RODO

Ochrona danych
podawanych
przez wykonawcę

Administrator danych osobowych –
art. 4 pkt 7 RODO

 osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub
inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala
cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i
sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w
prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii
lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony
administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego
wyznaczania

Podmiot przetwarzający

 art. 4 pkt 8 RODO - osoba fizyczna lub prawna, organ
publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza
dane osobowe w imieniu administratora
działa na podstawie umowy z administratorem danych
tzw. umowy powierzenia, w której określone zostaną zasady
przetwarzania danych

Administrator zbioru danych
osobowych w zamówieniach
publicznych - Zamawiający

 względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał, a więc w szczególności:
wykonawcy będącego osobą fizyczną/ osobą fizyczną,
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np.
dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie)

Administrator zbioru danych
osobowych w zamówieniach
publicznych – Zamawiający cd.
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
informacji z KRK)
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego

Administrator zbioru danych
osobowych w zamówieniach
publicznych - Wykonawca
 względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą
fizyczną
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą
fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą

Administrator zbioru danych
osobowych w zamówieniach
publicznych - Wykonawca
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie)
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu
trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK)

Obowiązki wykonawcy w zakresie
ochrony danych osobowych wg KIO

 wyrok KIO z 8.6.2018 r., KIO 1006/18:
na wykonawcy ciąży podczas pozyskiwania danych
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o
udzielenie zamówienia obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio
pozyskał

Administrator zbioru danych
osobowych w zamówieniach
publicznych –
Podwykonawca/podmiot trzeci
względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej
skierowanej do realizacji zamówienia

RODO a przetwarzanie zgodne z
prawem – art. 6 RODO
 (lit. a) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów;
 (lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy
(lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

RODO a przetwarzanie zgodne z
prawem – art. 6 RODO
 (lit. e) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

 (lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią (…)

RODO a przetwarzanie zgodne z
prawem – art. 6 RODO - przykłady

 dane osób od strony wykonawcy do komunikowania się z
zamawiającym?
usługi ochrony a dane osobowe niezbędne? /umowa
powierzenia przetwarzania – czy potrzebna?
 usługi szkoleniowe – dane osób, które będą szkolone ?

RODO a przetwarzanie zgodne z
prawem – art. 6 RODO - przykłady
 zamawiający udostępnia wykonawcy (staje się
przetwarzającym dane) własne dane lub dane będące w jego
posiadaniu, np. dane:
członków komisji przetargowej
osób ze strony zamawiającego do kontaktu w toku realizacji
umowy
osób niezbędne do realizacji umowy np. dane pacjentów,
beneficjentów, pracowników (np. zamówienie na usługi
dotyczące systemów informatycznych, zdrowotne,
hotelarskie, ochrony)

RODO a zamówienia do 30 000
euro (art. 4 pkt 8 Pzp)

nie jest wyłączony wymóg przestrzegania RODO przy
udzielaniu takich zamówień
zapytanie ofertowe - zasadne jest ujęcie przez
zamawiającego w jego treści, kierowanej do wykonawców
postanowień uwzględniających uwarunkowania RODO

RODO a zamówienia do 30 000
euro (art. 4 pkt 8 Pzp) – klauzula
(przykład)

RODO a zamówienia do 30 000
euro (art. 4 pkt 8 Pzp) – formularz
ofertowy - przykład

Zasada jawności w zamówieniach
publicznych a RODO
 art. 8 ust. 1 i 3 Pzp - postępowanie o zamówienie publiczne
jest jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do
informacji z nim związanych tylko w przypadkach określonych w
ustawie
art. 8 ust. 4 Pzp - pozwala na nieujawnianie danych
osobowych, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub
interesem publicznym w odniesieniu do zamówienia
udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp, m.in. wtedy gdy wykonawca przed
podpisaniem umowy zastrzeże, że dane te nie mogą być
udostępnione

Zasada jawności w zamówieniach
publicznych a RODO
 art. 8 ust. 5 Pzp (wg projektu ustawy) - regulacje
ograniczające zasadę jawności w zamówieniach publicznych
w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących
wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w
art. 10 RODO
art. 96 ust. 3 Pzp – protokół postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wraz załącznikami jest jawny

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13

 klauzula informacyjna:
w ogłoszeniu o zamówieniu (przetarg nieograniczony,
tryby wielofazowe)
w SIWZ (przetarg nieograniczony)
podczas pozyskiwania danych osobowych np. z pierwszą
korespondencją kierowaną do wykonawcy będącego osobą
fizyczną, w tym prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą (tryby nie rozpoczynające się ogłoszeniem)

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 14

 co do zasady zamawiający, przetwarzając dane osobowe,
które pośrednio pozyskał w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany
do wypełniania obowiązku informacyjnego, mając na
względzie treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13

 klauzula informacyjna może być wykorzystywana przez
zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego, w których „przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze”, a więc na podstawie prawnej określonej w
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i
adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa
zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, adres e-mail,
telefon/ *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego /np. nazwa, numer/
prowadzonym w trybie…..

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13
posiada Pani/Pan na podstawie:
 art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków
z art. 18 ust. 2 RODO/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa
UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Obowiązki informacyjne
wynikające z RODO – art. 13
 nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;
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.

Formularz ofertowy wykonawcy
a obowiązki z art. 13 lub 14 RODO
 „Oświadczam,

że wypełniłem obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu”.
Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych
osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego (art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Treść ogłoszenia o zamówieniu
a RODO – klauzula informacyjna
 ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U. UE - sekcja VI. Informacje
uzupełniające w pkt VI.3) Informacje dodatkowe
 ogłoszenie o zamówieniu w publikowanego w Dz.U. UE sekcja VI. Informacje uzupełniające w pkt VI.3) lub VI.2
Informacje dodatkowe
 ogłoszenie o konkursie w Dz. Urz. UE - sekcja VI. Informacje
uzupełniające, pkt VI.3) Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia o zamówieniu
a RODO – klauzula informacyjna
ogłoszenie o zamówieniu w BZP - sekcja IV.6) Informacje
administracyjne, pkt IV.6.6) Informacje dodatkowe
ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa w BZP - sekcja IV.7) Informacje
administracyjne, pkt IV.7.3) Informacje dodatkowe
ogłoszenie o konkursie w BZP - sekcja IV.2) Informacje
administracyjne, pkt IV.2.2) Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia o zamówieniu
a RODO
osoby, których dane osobowe dotyczą, zawarte w
ogłoszeniach, chcąc korzystać z prawa do uzyskania
informacji, o którym mowa w art. 15 RODO, mogą zwracać się
do zamawiającego, który zamieścił dane osobowe, a nie do
Prezesa UZP zapewniającego obsługę techniczną BZP
 zadanie Prezesa UZP - określenie w wewnętrznych
regulacjach okresów przechowywania danych osobowych
zamieszczonych w BZP

Certyfikat zgodności z RODO

zaświadczenie potwierdzające, że systemy przetwarzania
danych osobowych danego przedsiębiorcy bądź administratora
danych osobowych są zgodne z RODO = „znak jakości” ?
 art. 28 ust. 5 RODO - wystarczające gwarancje (…) podmiot
przetwarzający może wykazać między innymi poprzez
stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania (…) lub
zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, o którym mowa w
art. 42 + zob. art. 15 polskiej UODO

Certyfikat zgodności z RODO
a warunki udziału - stanowisko UZP
z 15.2.2018 r.
może stanowić podstawę konstruowania warunków udziału,
o ile ma związek z przedmiotem zamówienia (np. tworzenie
systemów informatycznych służących przetwarzaniu danych
osobowych) i służy ustaleniu przez zamawiającego zdolności
wykonawcy do realizacji zamówienia
jeżeli przedmiot zamówienia nie dotyczy RODO (np. dostawa
mebli), to warunek wykazania się certyfikatem = może być
nadmierny, stanowić przeszkodę w dostępie do zamówienia

Certyfikat zgodności z RODO
a kryterium oceny ofert stanowisko UZP z 15.2.2018 r.

 może stanowić podstawę konstruowania kryteriów oceny
ofert, o ile ma związek z przedmiotem zamówienia i służy
premiowaniu pożądanego przez zamawiającego elementu
jakościowego w aspekcie realizacji zamówienia

Dane dotyczące (nie) karalności
wg RODO

 art.

10 RODO - przetwarzania danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub
powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie
art. 6 ust. 1 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod
nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest
dozwolone prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia
praw i wolności osób, których dane dotyczą

Informacja z KRK w zamówieniach
publicznych a RODO

 informacja z KRK - składa wykonawca na żądanie
zamawiającego (wynikające z wykonywania ustawowego
obowiązku lub ustawowego uprawnienia) = nie narusza
RODO (zob. art. 6 ust. 1 lit. e)
wzór informacji z KRK - zawiera poza imieniem i
nazwiskiem oraz informacjami o skazaniu lub niekaralności,
także inne dane - datę urodzenia, imiona rodziców, adres

Dane dotyczące (nie) karalności –
zakres i termin jawności

 przepisy Pzp - nie wyznaczają wprost, jaki jest
dopuszczalny zakres przetwarzania danych dotyczących
karalności (a więc szczególnej kategorii danych), kto ma do
nich dostęp, na jakich zasadach i jak długo są one
przechowywane = odmiennie - zob. projekt ustawy
zmieniającej Pzp w związku z RODO

Dane dotyczące (nie) karalności –
zakres i termin jawności

 art. 8 ust. 5 Pzp (zob. projekt ustawy ?) - zamawiający
udostępnia dokumentację postępowania zawierającą dane
osobowe dotyczącą wyroków skazujących i naruszeń prawa,
wyłącznie w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, a
więc tylko podmiotom uprawnionym (zgodnie z art. 179 Pzp)
oraz tylko w terminie na wniesienie środków ochrony
prawnej

Dane dotyczące (nie) karalności –
zakres i termin jawności

 po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony
prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów
zawierających informacje o wyrokach skazujących i
naruszeniach prawa ubiegają się podmioty, którym nie
przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony
prawnej, zamawiający udostępnia dane osobowe zawarte w
tych dokumentach po ich odpowiednim spseudonimizowaniu

Dane dotyczące (nie) karalności –
zakres i termin jawności

 art. 8 ust. 5 Pzp - nie będzie miał zastosowania do
organów publicznych lub instytucji (kontroli czy ścigania),
które są uprawnione na mocy innych regulacji
szczegółowych do żądania od zamawiającego udostępnienia
dokumentacji postępowania

Dane dotyczące (nie) karalności –
zakres i termin jawności
ograniczenie zasady jawności w odniesieniu do danych
osobowych zawartych w informacji z KRK nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy dana osoba nie figuruje w
rejestrze skazań za przestępstwa lub wykroczenia

 ww. dane będą dotyczyć braku karalności, a więc nie będą
dotyczyć skazania i ukarania = „zwykłe” dane osobowe

Dane osobowe w wykazach osób

dane w wykazie osób (np. o wykształceniu, kwalifikacjach
zawodowych) - stanowią o istocie sprawy tj. spełnianiu
wymagania zamawiającego, co do tego aby zamówienie
wykonywała osoba o określonych kompetencjach =
pominięcie tej wymaganej informacji (z uwagi na ochronę
danych) byłoby równoznaczne z niewykazaniem spełnienia
warunku udziału w postępowaniu

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne
 art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1 Pzp - obowiązek
przechowywania dokumentów otrzymanych od wykonawców
(w tym zawierających dane osobowe)
udostępnianie danych osobowych zawartych w załącznikach
do protokołu postępowania, z wyjątkiem tajemnicy
przedsiębiorstwa = wykonanie ustawowego obowiązku zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO bez zgody osoby, której dotyczą

Okres przechowywania danych
osobowych wg art. 5 ust. 1 lit. e)
RODO
 nie powinny być przechowywane w nieskończoność bez
ograniczenia czasowego = przez okres niezbędny do celów,
w których dane są przetwarzane
 jeżeli podstawą jest wykonywanie umowy – dane mogą
być przetwarzane tak długo, jak długo jest to niezbędne do
wykonania umowy

Okres przechowywania danych
osobowych wg art. 5 ust. 1 lit. e)
RODO
 przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne
do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe
można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one
przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub
do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na
mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane
dotyczą („ograniczenie przechowywania”)

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne
 art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1 Pzp - obowiązek
przechowywania dokumentów otrzymanych od wykonawców
(w tym zawierających dane osobowe)
udostępnianie danych osobowych zawartych w
załącznikach do protokołu postępowania, z wyjątkiem
tajemnicy przedsiębiorstwa = wykonanie ustawowego
obowiązku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO bez zgody
osoby, której dotyczą

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne
 art. 96 ust. 3a Pzp (wg projektu ustawy) –
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
w konkursie oraz przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania lub konkursu, zamawiający ma prawo
i obowiązek udostępniania wszystkich danych osobowych
zawartych w protokole oraz w zgromadzonych załącznikach
do protokołu, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych
osobowych (tzw. danych wrażliwych), o których mowa w art. 9
RODO

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne

 umowy o zamówienie publiczne (załącznik do protokołu
postępowania) - podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne

 dokumentacja postępowania (tj. protokół oraz załączniki) przechowywana jest przede wszystkim w interesie
publicznym, np. do celów kontroli, a więc nie jest możliwa
jakakolwiek bezpośrednia ingerencja w treść
przechowywanej dokumentacji postępowania

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne

wszelkie sprostowania lub uzupełnienia w protokole
postępowania będą możliwe wyłącznie w postaci nowych
dokumentów składanych jako załączniki do dokumentów,
w których dane osobowe będą prostowane lub uzupełniane

Dane osobowe a protokół
postępowania o zamówienie
publiczne
 w przypadku gdy wykonanie obowiązku wynikającego z art.
15 ust. 1-3 RODO (tj. prawa dostępu przysługującego osobie,
której dane dotyczą) wymaga niewspółmiernie dużego
wysiłku, przyznaje się zamawiającemu (w nowym art. 97 ust.
1a Pzp) uprawnienie do żądania od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających w
szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania

Umowy o zamówienie publiczne
a RODO
podstawowe zasady i obowiązki w zakresie przetwarzania
danych osobowych nałożone przez RODO powinny być, o ile
ma to zastosowanie w danym zamówieniu, zapewnione
w umowie o zamówienie publiczne
postanowienie określające, że jeżeli na etapie realizacji
umowy nastąpi taka konieczność zamawiający będzie
wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych

Postanowienia umowy
o zamówienie publiczne –
uprawnienia kontrolne w zakresie
zatrudnienia na umowę o pracę
 art. 29 ust. 3a Pzp - zamawiający określa w opisie
przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane
wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
Kodeksu pracy

Postanowienia umowy
o zamówienie publiczne –
uprawnienia kontrolne w zakresie
zatrudnienia na umowę o pracę

 art. 36 ust. 2 pkt 8a lit.a Pzp – zamawiający powinien
w SIWZ wskazać sposób dokumentowania zatrudnienia
osób w związku z art. 29 ust. 3a Pzp = wiąże się z tym
przetwarzanie danych osobowych

Postanowienia umowy o zamówienie
publiczne – uprawnienia kontrolne
w zakresie zatrudnienia na umowę
o pracę
art. 143e Pzp (wg projektu) - w przypadku zastosowania art.
29 ust. 3a Pzp umowa o zamówienie publiczne powinna
zawierać postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania
zatrudnienia oraz kontroli z tym związanej
 zawarcie w umowie żądania przez zamawiającego kopii
umowy o pracę zawierającej imię i nazwisko pracownika, datę
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz
zakres obowiązków pracownika

Postanowienia umowy o zamówienie
publiczne – uprawnienia kontrolne
w zakresie zatrudnienia na umowę
o pracę
zamawiający może żądać przedłożenia zaświadczenia
właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę czy też kopii
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, na której widnieje imię
i nazwisko

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – art. 28 RODO

 powinna

zawierać co najmniej:
określenie przedmiotu i czasu trwania przetwarzania,
charakteru i celu przetwarzania,
rodzaju danych osobowych oraz kategorii osób, których
dane dotyczą,
obowiązków i praw administratora,

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – art. 28 RODO
cd.
powinna zawierać postanowienia dotyczące nałożenia na
podmiot przetwarzający obowiązków w szczególności:
przetwarzania danych osobowych wyłącznie na
udokumentowane polecenie administratora,
zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych zobowiązały się do zachowania
tajemnicy lub aby podlegały obowiązkowi zachowania
tajemnicy,


Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – art. 28 RODO

 określenie obowiązków podejmowania wszelkich środków
wymaganych na mocy art. 32 RODO (wdrożenie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych), a po
zakończeniu świadczenia usług związanych z
przetwarzaniem zależnie od decyzji administratora usunięcia
lub zwrotu mu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia
wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy prawa
nakazują przechowywanie danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – co musi
regulować?
cel i charakter powierzenia (np. realizacja umowy)
przedmiot powierzenia, rodzaj danych (np. zwykłe,
wrażliwe), kategorie osób, których dane dotyczą (np.
pracownicy wykonawcy)
czas trwania powierzenia (np. czas obowiązywania umowy
o zamówienie publiczne)
obowiązki i prawa administratora

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – co musi
regulować?

zobligowanie osób upoważnionych do zachowania
tajemnicy
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń
usunięcie lub zwrot danych po ustaniu powierzenia
zgoda na poddanie się kontroli przeprowadzonej przez
Administatora

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – przykład
zapisów
1.

W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza
Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wskazane w ….,
a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z
prawem i niniejszą Umową Powierzenia.
2. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w
zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia, oraz zgodnie
z innymi udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym
za takie udokumentowane polecenia uważa się postanowienia
Umowy Powierzenia oraz ewentualne inne polecenia przekazywane
przez Administratora drogą elektroniczną na adres …………….… lub
na piśmie.

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – przykład
zapisów cd.
1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych
osobowych następujących kategorii osób, których dane dotyczą:
a) współpracownicy i pracownicy Administratora, stażyści
i praktykanci,
b) inne osoby, których dane osobowe Przetwarzający pozyska
w związku z realizacją zamówienia publicznego.
2. Zakres powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania
danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, stanowisko
służbowe, adres e-mail, numer telefonu/faks.

Umowa powierzenia danych
osobowych – przykład zapisów cd.
1. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające
gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych mających zastosowanie i chroniło
prawa osób, których dane dotyczą.
2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest
wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie
administratora danych.

Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych – przykład
zapisów cd.
1. Administrator jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad
przetwarzania danych osobowych wynikających RODO oraz Umowy
Powierzenia przez Przetwarzającego, poprzez prawo żądania udzielenia
wszelkich informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
2. Administrator ma także prawo przeprowadzania audytów lub inspekcji
Przetwarzającego w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem
i z Umową Powierzenia. Mogą być one przeprowadzane przez podmioty
trzecie upoważnione przez Administratora.
3. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora,
jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane mu polecenie stanowi naruszenie
RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

Platforma e-faktur elektronicznych
a RODO
projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(przyjęty przez Radę Ministrów 18.9.2018 r.)
ustrukturyzowana faktura elektroniczna to ‒ w świetle
projektu ustawy ‒ spełniająca wymagania umożliwiające
przesyłanie za pośrednictwem platformy faktura elektroniczna,
o której mowa w art. 2 pkt 32 ustawy o VAT

Platforma e-faktur elektronicznych
a RODO

zamawiający – obowiązek odebrania od wykonawcy
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za
pośrednictwem platformy = konto na platformie
 określone w projekcie ustawy kwestie w relacji platforma RODO

Platforma e-faktur elektronicznych
a RODO

minister właściwy do spraw gospodarki - administrator
przetwarzanych na platformie danych osobowych w
rozumieniu przepisów rozporządzenia RODO
 dane osobowe zgromadzone na platformie mogą być
przetwarzane w celu zapewnienia sprawności i rzetelności
elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych

Platforma e-faktur elektronicznych
a RODO
 administrator danych może publikować dane osobowe
zgromadzone w związku z fakturowaniem elektronicznym
w zamówieniach publicznych, w zakresie niezbędnym do
zapewnienia przejrzystości i rozliczalności oraz
z poszanowaniem zasady ochrony prywatności
w ten sposób określa się wąsko cel oraz zasady ewentualnej
publikacji danych osobowych

Platforma e-faktur elektronicznych
a RODO

 w pozostałym zakresie trzeba mieć na uwadze regulacje
zawarte w szczególności w art. 4‒6 ustawy z 10.5.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), gdzie
wprowadzone zostały szczegółowe uregulowania dotyczące
przetwarzania danych osobowych przy wykonywaniu zadań
publicznych

Kary za złe przetwarzanie danych
osobowych

 art.

101 ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych
- Prezes UODO może nałożyć na podmiot obowiązany do
przestrzegania przepisów RODO, inny niż:
1) jednostka sektora finansów publicznych,
2) instytut badawczy,
3) Narodowy Bank Polski
- w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną na
podstawie i na warunkach określonych w art. 83 RODO.

Kary za złe przetwarzanie danych
osobowych – art. 102 UODO
 Prezes

UODO może nałożyć, w drodze decyzji,
administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 zł, na:
1) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art.
9 pkt 1-12 i 14 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
2) instytut badawczy;
3) Narodowy Bank Polski.
2. Prezes Urzędu może nałożyć, w drodze decyzji,
administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 zł na
państwowe i samorządowe instytucje kultury (art. 9 pkt 1 kt 13
ufp)

Kary za złe przetwarzanie danych
osobowych – art. 83 pkt 4 RODO

Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii
(wymienione w Rozporządzeniu UE) podlegają karze
pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w
przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego
całkowitego
rocznego
światowego
obrotu
z
poprzedniego
roku
obrotowego,
przy
czym
zastosowanie ma kwota wyższa.

Kary za złe przetwarzanie danych
osobowych – art. 83 pkt 5 RODO

Naruszenia przepisów dotyczących kwestii (wymienionych
w Rozporządzeniu UE) podlegają karze pieniężnej w
wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku
przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego
całkowitego
rocznego
światowego
obrotu
z
poprzedniego
roku
obrotowego,
przy
czym
zastosowanie ma kwota wyższa.

Regulacje prawne

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 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 z
4.5.2016, L 119/1)

Regulacje prawne cd.

2. Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
3. Ustawa z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. poz. 1000 ze zm.)
4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679
(RODO), zmieniający m.in. Pzp (wersja z 14.09.2018 r.)
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