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MODYFIKACJA 
 

 

Dot.: Ogłoszenia o zamówieniu na „Usługi zapewnienia komfortu fizycznego za pomocą karnetów 

uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, campusu 

toruńskiego i campusu bydgoskiego, oraz uprawnione osoby towarzyszące, do korzystania z usług sportowo-

rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze (baseny, kluby fitness, itp.)”.  

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – wzór umowy –  w zakresie 

jak niżej: 

 

§ 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  

„1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz 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, zwanego dalej: „RODO”  jest: 

1) Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestników Programu; 

2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez niego jako osoby 

uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie zamówienia. 

2. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich 

przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych 

Uczestników Programu zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych  

i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy, a 

także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wykonawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, 

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do Programu. 

5. Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do jednoczesnego zebrania pisemnych zgód na 

przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania przedmiotowych oświadczeń procesowi 

archiwizacji przy zastosowaniu wymaganych przepisami Ustawy zasad bezpieczeństwa danych. 

6. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu dla celów podatkowych  

i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu 

świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia zamówienia. 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania 

przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, a także RODO (po rozpoczęciu stosowania 

RODO tj. od dnia 25 maja 2018 r.). 

8. Po wejściu w życie RODO strony wprowadzą konieczne zmiany do niniejszej umowy w sposób określony 

w § 6 ust. 3 umowy. 
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9. Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystania danych osobowych posiadaczy karnetów w innym 

celu niż wykonanie postanowień niniejszej umowy.” 
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