
Załącznik Nr 4 do umowy 

 

Oświadczenia stron związane z ochroną danych osobowych  

wynikające z 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 (dalej: RODO). 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Zamawiającego 

1. W celu prawidłowego wykonania umowy i w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu 
Zamawiający udostępni Wykonawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 (dalej: RODO) 
zwykłe dane osobowe pracowników Zamawiającego wyznaczonych do współpracy  
z Wykonawcą i nadzoru  nad realizacją umowy, w postaci imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego, adresu e-mail i numeru telefonu służbowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie dla celów 
związanych z realizacją umowy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane te dotyczą, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Udostępnione dane nie będą profilowane. 
4. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne, 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia 
ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych  
w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy jak                    
i po jej ustaniu oraz do zagwarantowania, iż nie będą one udostępniane w sposób 
niedozwolony przez jego pracowników i współpracowników, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.  

6. Wykonawca może udostępniać przekazane mu dane osobowe innym podmiotom jedynie 
w celu realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom). 
Kolejne podmioty przetwarzające winny spełniać te same wymogi, jakie zostały nałożone 
na Wykonawcę.  

7. Czas przetwarzania w/w danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia 
realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy i udzielonej rękojmi. 
Po upływie tego okresu udostępnione dane będą usunięte przez Wykonawcę ze 
wszystkich jego baz danych (za wyłączeniem dokumentacji procesu inwestycyjnego, 
objętej obowiązkiem archiwizacji). 

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca 
niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt Zamawiającemu. 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowe Biuro Finansów 
Oświaty - Ochota m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (02-323), ul. Radomska 
13/21, reprezentowane przez Dyrektora - Włodzimierza Górala. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem              
e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji umowy, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Pani/Pana dane osobowe 
pozyskaliśmy od kontrahenta, w związku z realizacją umowy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania. Następnie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, dokumenty trafią do archiwum zakładowego 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,                   

w szczególności: 

▪ podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, pocztowe, 
prawne. 

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa lub na podstawie udzielonej zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)                         

w przypadku gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane; 

▪ nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

▪ wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne 
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

▪ Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

▪ Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego 
z przepisów prawa. 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

▪ zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

▪ dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa lub dzwoniąc na infolinię: 606-950-000), w przypadku powzięcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
przez Administratora. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie 
będą też poddawane procesowi profilowania. 
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