
,'$ru1}lflfp}ili?..-,lLli-

*rfJ*lnl,ts75h'j' ZA P,IF'I'ANIE OFE]TT O',VII

z dnia 02 grudnia 2019 r.

Dotyczy: Swiadc:zenia urslug zwi;trzriirx'ich ;r petni,:nit:m obowi4zk6w Inspektora Ochrony

Danych osobowych w Centrum Uslug Wsp6lrrych {.Jzdrowiskowej Gminy Miejskiej

Szczawno -Zdr6j w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Zamawiajqcy: Centrum [Isltrg Wspolnych IJz,Jrowiskowej Gminy Miejskiej

Szczawno -Zdroj, aclres ul. l-rrcl,ruszal Kor;ciuszki I 7, .58-310 Szczawno -Zdroj.
2. Opis pzedmiotu zam6ryiienia: $wiadcze:ni(: uslug zwi4zanych z pelnieniem

obowipk6w Inspektora Ochronlr Danych Osot'owych w Centrum Uslug Wsp6lnych

Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno -Zdroj '*' okresie od 01.01.2020 r. do

31.12.202C,r. w z:akresie opisanym w umor,vie sitanorvi4cej zal4cznik nr 3 do

niniej sze go zapyta:ia o ferto vre go.

3. Termin i miejsce wykonantia zam6wienia:

. Termin: w okresie od 01.01 .2020 r. do 3 1.12.2020 r.

o Mirisce rn, siedzibie ( ul. 'tadeusza KoScius:rki 17, 58-3 10 Szczawno - Zdt6i)

4. Rodzaje i opis l<r;rteri6rv , l<ttfrlrmi Z,;-mitwtajr4cy bgdzie si9 kierowal przy

wyborze oferty wrazzpodlarrieun znaczeniit tych klyteri6w i sposobu oceny ofert:

Cena brutto- waga : 1009ir - rrax 100 pkt. Kryterium oznacza nainiZszq cenq brutto

za 1 miesi4c wykonania przedmiotu zam6wienia. Zamawiaj4cy wybierze ofertq

Wykonawgy, kt6r;r zapropormje' najrilszq cen(r zt. ',vykonanie przedmiotu zapytania

ofertowegc,.

Ilo 56 punkt6w : C ena najni' zstza :lpo Sr6d vrszl'stl I ic, rn^ra2nych ofert.

5. Zt naikorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwigksz4 iloS6

punkt6w rv kryterium :

Cena bruttrt za jerlt:n miesi4c Su'i adczenia uslrrg.

6. Miejsce, spos6b i termin sklardania 'oferl;:

^. 
Miejsce skladania ofert:

o Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami naleZy zloZyc w siedzibie

Centnrrn Uslug $rsprilnych Uzdrowiskrviej Gminy Miejskiej Szczawno -
Zdr6j, ul. Tadeusrz:a l(oSciusz,l<i 17,:;8-310 Szczawno - Zdt6i, pok. 31'32.

o Forma: Ofertg spor,:4dzonq w jgi:yku polskim wtaz z wymaganymi

dokumentami natre2y zloZyt w sied;zibie Centrum Uslug Wsp6lnych

Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej S;zczawno Zdroi, ul. Tadeusza

KoScirlizki 17, 58-:110 Szczauno 2',"droi, pok.31,32 w zamknigtej

koper<:ie, opisarrej ftnzwq. i a.dri:settl ,l.arnawiqqcego, nazwE i adresem

oferenta oraz ,rpatr:zone.i nerpiti,lm ,, riwiadczenie uslug zwi4zanych

z pelnieniem otrow'i4zk6w lnspekrora Ochrony Danych Osobowych

w CUS/'.
o Termin skladania ofert uplyu'a dnia !.fu:rrldnia 2019r. o eodz.l4.00.



7. Wykonawcy ubiegajqcy sig o zam6w'ienie musz4 spelniad ni2ej wymienione
warunki udzialu w postgpowaniu:

o posiada6 uprawnienia do wykonywania dzialalnoSci lub czynnoSci. jezeli

ustawy nakladaj 4 obowiq:zek posiadania iak ictr uprawnief ,

o posiada6 wiedzg i doSvyia.,Cczerie rriez'.1tgclne d,:r wykonania zam6wienia,

o dysponowai potencjalem technicznym oraz c,sobami zdolnymi do wykonania

zam6wienia,

o znaidowari sig w sytuacji ekonomicznej , finatrsowej zapewniai4cej wykonanie

zanr6wierLiir.

Zarnawiaj4cy bgdzie,ccenial wylEcznie of,erl.y Wykonawc6w spelniaj4cych

wszystkie powyzsze warunlii udzialu w' postgpowaniu oraz zholone w terminie

okreSlonym vz pkt.6.

8. Oferta Wykonarvcy powinna zrtwierad:

o Peln4 nazw-g Wykonawcy,

o Dane teleadresowe Wykonawcy tj. adres, nuffler telefonu, adres e-mail, NIP.

RESON,
o Cettg ofer[owrtr, za 1 nties L4c,

. DatQ sPorzQdzenia o[e'rty,

o Oferta powinna by6 podpisanaptzez osoby do tego upowaznione,

o Stosowne pelnomocnictrvo w przypadku gdv ofertg w imieniu Wykonawcy

Poc.Pisuj e tr'elnomoc ni l'l'

o W przyp,adku W),k.onawc6w rvsp5lr ie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia, dokument r-rstanawiaj4cy tr,elnornocnika do reprezentowania ich

w postgpowaniu o udzielenie zam6u,ienia albo reprezentowania

w postgprcwaniu i zattarcia umowy vr sprar,vie niniejszego Zapyrania

ofelowego.
Wz6r Forrnularza ofertl, stanowi ztlqr.znik nr I do niniejszego Zapytania

ofecowego.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6rvienia stanowi zal4cznik nr 2 do

nin Lej szeg o Zapytania,)filrtowego.

Wz6r umo\ryy stanorvi .za:lqczniknr 3 ,:.o liniej ;zego Zapytania ofertowego.

g. Osoba do kontaktu : Jolanta Adamczaoi, tel. 74 849 39 31, e- mail;

i. adamczak@ szczaw no - zdr oi .Pl

10. Inne istotne Postanowienia:
o Zitmawirrj4cy nie dopus:lcza skladania ofe:t r.'zgSciowych.

o Ztunawisj4cy nie pr:revriduje mo2liwc,Sc z:lecenia wykonania uslugi ptzez

wybranego Wykona wcA osobom trzecitn'

c znmawraj4cy dopuszcza, opr6cz formy pisemnej, porozumiewanie siE

z Wykorte'wcami ztr pornoc4 poczty eleldrrlnicznej'

o Zitmawiaj4cy inforrnu.ii:, 2e' nirtiejlrze p:rstqpou'anie prowadzone jest bez

zastosovrernia przellis6vr ustawy z clnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien

prrblicznych(t'j.Dz.U.z20|]r.,poz.|579zpoLn.Zm.)orazZe



w niniejszym postgpov,'aniu Wykonavrcom nie przysluguj4 Srodki ochrony

prawnej okreSlone w'tej ustawie.

Zamawiaj4cy infornruje, 2e jesli w oktr:Slrtrtym w pkt.6 terminie nie wplyn4

minimum 2 wailne oferty pochodz4ce od rolnych Wykonawc6w,

Zamawiajqcy dokona wyboru dowolnego Wykonawcy, kt6ry spelnia

w;zystkie kryteria i 'warr-rnki okreslone w nirriejszym Zapytaniu ofertowym.

Zitmawiaj4cy infitrrnu ie, 2e ogtos::enie o wyborze of'erty zostanie

zamieszczone na slronie BIP Zamawiaj4cegc,.

INFORMACJE I)OTY C' Z,\CE P Fl.ZIl TW ARZANIIT D' AI\YC H OSOBOWYC H :

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w spravl,ie ochrony os6b frzycznych w zwt4zku z ptzetwatzaniem

danych osobowych i '*, sprawie swobodnego przeplyw'u takich danych oraz uchylenia

dy'rektywy 95l46lWE ( og(rlne rc,zp\ortqdzenie o octuorie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. l), dale.i,,RODO" 2lrantawiaj4cy in1-'lrrnu;r:, 2e:

o administrar.orem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Uslug Wsp6lnych

Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szcza'*no -Z&6j ul. Tadeusza KoSciuszki 17 ,58-

310 szcza,r/no - iidr6j ,tel 73; 8.49 39 3l ,7tl 8,19 3q 32, e - mail: cuw@lszczawno-

zdroj.pl
o dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobc,wych : e-mail iodo@szczawno-

zdroj.pl, dane do korespondencji: Centrum Uslug Wspr5lnych Uzdrowiskowej Gminy

Miejskiej llzczarnno-Zdr6j,5l8-310 Szczawno - 11,&6i ul. Tadeusza KoSciuszki 17,

o Pani/Pana dane oriotrowe ptr.zetsr,rarzarne bgdzt nlt rorlstar,ry'ie art.6 ust.l lit.c RODO

w celu zwi4zanym z t,ostglrowaniem ,: -td:lie.Lenie zam6wienia publicznego

prowadzonym w trybie zapytania ofefiowego.

o odbiorcamr Pani/.Pana danych osobowych bgirtr osoby lub podmioty' kt6rym

udostgpniona zosternie dokunrentlcja postt;po,varia w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3

ustawy z<lnia29t ;tycznia'.1-004r. Pra.wo:uant6v,ieri publicznych (Dz.U. z20l7t.,poz'

1579 zp62n.zm.), dalej ,,us1awa LPzP".

o paniipana dane osobowe bgdE przechowywane przez okres niezbqdny do realizacji

wskazanego w plt.III celu, a po tym czasie prz-:z okres oraz w zakresie wymaganym

przepisami Prawa..

KIEROWITIK
Centrum Uslug Wsp6lnych

Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej
s"%Zdrot

nun$/edameak



Z ztlqr:znlk nr I do Zapytania ofertowe go
z dma 02 grudnia 2019 r.

lpieczE(, Wykonaucy/

WZOR IIO RMULAR'IA DI'EIITY

r. ZAMAWIAJACY:

Centrum Uslurg Wsp6lnych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno -Zdr6j
Nazwa: Adres: ul. Tadeusza KoSciusz:ki 17, 58-310 Szc:ra,;vno-Zdr6j
Tel.:74 849 39 31

II. WYKON,{WCA:

Tel./e-mail:
NIP:
REGON:

W odpowiedzi nrr zapT't;tnie oferto'we dot.: iwia,r,tcz,;'nio uslug m,iqzanych z pelnieniem

obowiqzk6w Insp,'ektoro Ochronl' Donych, Osobow.vch w Centrum Uslug Wsp1lnych
(Jzdrotryiskowej Gminy Miejskiej Szczay,no - Zdr6j vt okre,sit: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020

r , oferujg/-emy wykonanie caloSci zam6wieniaza;

/w P E LN IA W KO N AW', C A B E D 4 L', ){ I', O D AT N I K L\) M Wt.T,',

Cena brutto/ za jeden miesiqc ..........21

(slownie:... . . .............21)

Cena netto/za jeden miesiqc ................-zl

(slownie:... .. ............21)

/WPET,NIA WI:ONAWCA NIE B0DACY PODATNIKIEM VATi

Cena obejmujqca wszelkie podatki, o,pla,ty or,sz inne obciq:ieriia, do zaplaty kt(trych

zobowiqzany jest lVykonawca zgodnie z obov'iqzuiqqtmtpt'ze'.oisami i za.ieden miesiqc wynosi

zl

(,slownie:...

1. Przystgpuj4c do udzialu w postgpowaniu oSwiadczartt r -arny,2e:

a) Posiadam r -) upreiwrienia drt w'ykonywania dz.alitlnoS,;i lub czynnoSci, jeZeli ustawy

naktadaj 4 obowi4zek po siad ania takich upravv nit :t'r ;

b) Posiadam t -y wiedzg i doSwiadczenie niezbgdne do rvykonania zam6wienia;

c) Dysponujg / -emy odpowiednim potencjalem technic:znym oraz osobami zdolnymi do

wykonania .zam6wienia;

d) ZnajdajE I -emy l;ip rv sytuacji el<onomiczne.i i f inirnr;or,vej zapewniqqcej wykonanie

zam6wienia.

Adres:



w nim i uznajq /-emy s,ig zazwiq'.zanych
3. OSwiadczam l-y, ZeuwaZam l-5' sig za

a) w przypadliu wyboru mojej oferty - do dnia zau'arci

b) w razie od.volania niniejszego

otwarcia ot'ert.

d) w razie niewybraniaZadnej oferty - do uplyun: tr:rnlinu wyboru oferl.

Data i

wraz z zal4czoikaml.: wzorem umowy, spelniam r-y i irkceptujE /-my warunki udzialu

c) w przypadku wybonr innej oft:rty - przez ok.res 1l,l dni od ostatecznego terminu

,t
I't '
1

./mi v,nim zasadami postgpowania.
/-ych ofert4:

azav'araa umowy,
ia - do dniri jego odwolania,

il;i; ;;;;; ;;;;;;;i;;;i ;; ;;;;"v #vr.","*.v



Zii4t:zn.ik Nr 2 do Zapytania ofertowego

z dnta 02 grudnia 2019r.

ST"CZFJI} OL O W}' O P I S P RZE D IVI I O T IJ : Z A M O W I E N I A

PRZEDMIOT Uf}LUGI : Swiadczenie przez Wykonarvcq nilrueczZamawraj4cego uslug

mvi1zenychz pelnieniem obowi4zk6w Inspektora Ochronl'Danych Osobowych w Centrum

Uslug Wsp6lnych Uzdrou'iskowej rinl i1y Miej skiej lizc za tvn o-Zdr6j.

ZAMAWIAJdCY: Centrum Uslug Wsp6lnych Uzdrorviskowej Gminy Miejskiej Szczawno

- .Zdr6i, 5 8-3 1 0 S::czawno- Zdr6j ul. Tadeusza KoSciuszki 1 7.

TERMIN: od 01.l)1 .2020r. <lo3I.12'20',10r.

OPIS WYKONY WANYCH CZYNNOSCI:

1/lnfolmowanie Admilistratora orai., praco.vnil<6.r,, i innych os6b zatrudnionych

u Zamawiaj4cegc, o spoczywaj4cych na nich oborviipk.ach na mocy Rozporzqdzenia

Parlarnentu Europ,ej5ftiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie

ochrory os6b fiz.rcznych w zwi4zkl z przetwarzanie:m danych osobowych i w sprawie

svroboCnego przeplywu takich danych oraz uch'ylenir, Cyrektyr.r'y 95l46lWF, ( og6lne

rozporzqdzenie c ochronie danyr:h), zwanego dalej lllozporz4dzeniem, oraz innych

obowi4zuj4cych p::zepisow prawa w zakresie ochron;r d:tn'rcll osobowych.

2/ Mo:ritorowanie przesl.rzegania Rozporz4dzenia, innvch obowi4zuj4cych przepistiw prawa

oraz pglityki prou:dur A,lministratora w zakresie ocl:rotry danych osobowl'ch.

3i Szkolenie os6b nowozatrudnionych f)rzez Zanavia-lEcogo, uczestnicz4cych w operacjach

przetw arzania dan ych o sobowYch.

4/ Szkolenie pers,onelu lZamawiaj4cego juL tczes'-ni,rzelle,go \ / operacjach przetwatzania

danych osobowych.

5l Przeprowadzarrie systematyc zrtego, nie rzadzi<:.i tti2 ri:Lz w roku, audytu dzialalnoSci

zartatviaj4cego v/ zakresie ochrony danych osobowych i wskazywanie zamawiaj4cemu

kc,niecznych do pgdjgcia <lzialahznierz:,,aj4c),ch do usuttig:riit e'wentualnych nieprawidlowosci

uj awni onych wskt tek pr:zoprowadzenia audytu.

6 I lJ dzielanie zam awiai4c emu pise.m nych ws kazowe < v, p r ze,dmiocie :

a) wdroZenia odpovriednich i skutecznych Srodl<i,w technicznych jak r6wniez

organizacy i nych :r: aj 4cych zabez'.piec;ryd clan : ol I ob t)\rze,



b) zapewnient,a przestrzegania obowi4zuj4cych p,r2r3pis6w prawa, procedur i polityk

przez Zanawiajtlcego i p<lchnioty ltrzetwarzu-trc,, rlane osobowe w szczegolnoSci

w zakresie identyfikow ania rllzylra zwiEze 'ne.i,o :'- p:z<:twatzaniem,

c) oceny przetxaruania danych osobowych Zan'tautajqct:go pod k4tem firodla, charakteru

prawdopoc obiefstwa i wagi zagtohenia,

d) proponowenia najlepszych prakryk pozwalai4c),ch zrninimalizowa( ryzyko zwiqzane

z przetwarzlaniem rlanych otiotrovqych u Ztrmawi'ri E ce go.

Tgdzielanie /amawiaj4cemu zaleceri co do ocr3ny skutk6w przetwarzania danych

osobowych orrrz monitorowanie ich wykonania w orzypadku, gdy Administrator danych

prz,ed rozpocz,Tciem przetwarzania;roborvi4zany jer;t <[o przeprowadzenia oceny skutk6w'

planowanych operacj i przetw ar:zirLli a. dl a rlchrt ln1 da t t y' ; fi

8l Bie24ce informowania Zanaviajqcego nit pi$rnie o wszelkich stwierdzonych

nieprawidlowc Sciach w zakresie zgodnoSci przetwarzania danych osobowych

z pr zepisami p rawa, .r tym prz1, g oto,wani e odpou'ier J ni i:h zalec eh.

9/ Opracowanie we,,111 gttznychi :levrngtrznych projr:ktr5r'r akt6w prawnych zawieraj4cych

kwestie danych osobowych, a takle innych dc,l<utne:Lt(iw reguluj4cych kwestie danych

osobowych.

10,' Udzielanie prar:gwnikom prorad \v zitkr,:sie ocltrony danych osobowych oraz

be::pieczeristwa infornracj i .

lll Przeprowadzenie okresowego przegl4clu syl;tetnu zaruqdzania bezpieczefstwem

informacji wrzz z prz'ygotowaniem raportu i mcnilorrr'*'aniem realizacii zaleceh : udzial

w irudytach syl ;temu'.zarzadzania trez: pi ec:lerisl we t n i rlft rrrn acj i .



Zztl,qcniknr 3 do Zapytania ofertowego
z dnia 02 grudnia 2019 r.

uMowA NIl ........./2019

zawartaw dniu pom.igdzy:

Centrum Uslug \Vsp6lnych Uzdrowiskowej Gminy Mlejskiej Szczawno - Zdrfii,, adres:

ul. Tadeusza KoSciuszki 17, 58-310 Szczaw'no - Zdr6i

reprezentowanym przez .

Kierownika - Jolantg Adamczak

zlranym w dalszej czElci umowy ,,ZamirwiaiQcym"

a

reprezentowanym Przez :.

zlvanym w dalszej czgsci umowy ,,$/ykronavrc4"

Po przeprowadzeniu postqpowania o

ni oprzr:krac zaj4cej r6wn,l',rrarto Sc i <'n'ot)'

treSci:

udzielenie zamrirvienia publicznego o wartoSci

30.000 euro ::ostal 'z zawarta umowa o nastEpuj4cej

s1

l.Prze,Jmiotem uiniejs:zri umo\!.\/ jest Swiadr:zelrie )irzez Wykonawcq na rzecz

zamawiaj4cego uslug" r*ipr^y"h z pelnieniem ol,ov'i4z:kow Inspektora ochrony Danych

Osobowych i Zu.niwiaiqcego, zgodnie z zapytan\r:m oitrtor'vym Zamawiaj4cego wraz ze

szczeg6l,owym opiSem prieaLiot, zam6wienia oraz ofertq Wykonawcy z dnia """ ""2019t'
stanou,i4cy ch Zallcznik nr: ....... do niniei szej umowy'

2. Zamawiaj4cy jt:st jed.n,tstk4 organizztcyin4 Uz:drowi:rkow':j Gminy Miejskiej Szczawno -
Zdr6j.

3. Dz1ialania podejmou,ane przez wykonawcg obe.im,rwa6 bqde wszelkie obszary

przetwarzania dz.nych ,rsoboily,:tr, kt6rych dcrryc:uy CzialalnoSd prowadzona przez

Zamawiqqcego.



s2

l.W zwiqzku z realizacj4 niniejsz{ unrowy Zanatuiajqc'J z:leca a Wykonawca zobowrqzuje
siE do wykonania.rastgpuj4cych cz'ynnosci :

l/lnformowania Administratora orar-, pracownik6'r'r i innych os6b zatrudnionych

u Zamavtrajqcegc' o spoczywaj4c;rch na nich oborviilzli.ach na mocy Rozporz4dzenia

Parlanrentu Europ,ejskiego i Rady (Ul-i) 20161679 z dr'la 27 kwietnia 2016r. w sprawie

ochrony os6b fiz;rcznych w zwi4zliu t:. przetwarzanit:m danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWF. ( og6lne

rozporz4dzenie c oclu'onie danych), zwanego dalej ILozporz4dzeniem, oraz innych

obowirpuj4cych p.'zepis(rr.v prawa vv zakresie och::on'r d,ut',ctt osobowych.

2/ Mo:ritorowania przesl:.rzeganiaR<tzprtrz4dzenia, Lrn'nct, obowi4zuj4cych przepis6w prawa

oraz polityk i procedur Administratora \ / zakresie oc,lrrcny dan5,sh osobowych.

3/ Szkolenia os6b nowozltrudnionych przez:, Zarna,ria.i4cegrt, uczestnicz4cych w operacjach

przetw arzania dan ych os cbowyc h.

4/ Szkolenia personelu Zartawiaj4cego jul ucze:r.ni,lzEcego w operacjach przetwarzania

danych osobowych.

5l Przeprowadzar.ia systi3matyczne,go, nie rzaclzir:.i niZ ri:tz w roku, audytu dzialalnoSci

zamawiaj4cego v/ zakresie ochrony. danyc;h osot,,tw:/c.l i wskazywanie zamawtaiqcemu

koniecznych do p<djgcia dzia\ahzrnierz:,ajqc),ch cio usunig;ia ewentualnych nieprawidlowo5ci

uj awnionych wskt.tek przeprowadzenia audytu.

6 l lJ dzielania Zam awiaiq c ernu pi se m nych ws kaz( r wt: k r,, p r zc,drn i o c ie :

a) wdroZenia odpc,wiednich i skutecznych Sr'odktrw technicznych jak r6wnie2

or ganizacyi nych maj 4cych zab ezpieczy6 dan e o,' o | 6 rvr/e 
:

b) zapewnien.a prze:itrzegania obowiTuj4eyc'.1 p,v711pis6w prawa, procedur i polityk

przez Zatawiajztcego i pochniirty lttzetwarza',1c:, tlane osobowe w szczegolnoSci

w zakre s i e i denty fi kow ania 4t zy l:a zw4z2.1e P,o ;: p : zetw ar zani e m,

c) oceny przetwaruania danych osobowysh 2'.amauiaj'4cego pod k4tem 2rodla, charakteru

prawdopoc obierisilwa i wagi zagt'ohenia,

d) proponowenia najlepszych prakr:yk pozwala.itrcl,ch zminimalizowad ryzyko zwr4zane

z przetw arlaniem rlanych o I; c'bovvych tt Zitmaw r'r i 
q oe g o'

Tll1dzielania Zamawiaj4cemu :zale,,;efl co do ocrltl5/ skutk6w przetwarzania danych

osobowych orrrz monitorowanie ich wyk.onania w crz'gpadku, gdy Administrator danych

przed rozpocz,Tciem przetwarzetnia:roborvi4zany jeltt <[o przeprowadzenia oceny skutk6w

planowanych r,peracj i pt',zetw ar :unlia dla ochrt :'ny da try' : h

Bl Bie74cego informowania .Zamitwiaj4cego na piSnlie o wszelkich stwierdzonych

nieprawidlowcSciach w zal.r,:sie zgodnoSci pr'.tet,watzania danych osobowych

z przepisami prawa, ,ru tym prz1.g.to,,.rranie odlrou{erlnii:h zaleceh.



9/ Opracowania weungtrznych i zervngtrznych projektr5rv akt6w prawnych zawieraj4cych

kwestie danych osobowych, a takle innych dc,l<urrre;rt(iw regulujEcych kwestie danych

osobowych.

l0l Udzielania prar:ownikom tr,orad \v zilkr,:sie ochrony danych osobowych oraz

bezpieczehstwa infornracj i .

lll Przeprowadzenia okresowego przegl4du syritemu zarzydzama bezpieczeflstwem

infcrmacji wrzz z przygotowanir:m raportu i m,:ni1,lrou'aniem realizacji zaleceh; udzial

w audytach syr itemu :zuzadzania ttez,piecr,efi s1 we t n i nft rrrn arj i.

2. Zanawiajqcy zobowi4zuje siE dc, wspierania W','konawcy w wypelnianiu przez niego

zadan, o kt6rych mowa w $ 2 ust. I niniejsze.i unro',vy" zapewniajQc mu zasoby niezbgdne

do wykonania tych .zirdafi orai: closrtgp do dan1,;h osobowych i operacji przetwarzania,

atitkhe za.soby niezbt:clne, do uttzymi;Lnia jego 'wiedz r' f,rcl:L'orvej.

3.Wykonawca zoborv:,4zuje siq: lrypelniad swo.je ::adania z nalez74ym uwzglgdnieniem

ryzyka zwiEztmego z operacjarni przetwarz,anli., mai4r: na uwadze charakter. zakres,

korrtekst i cele przetvuvzania dzrnl'ch osolrcw'rch.

$3

l.Umowa zostaje :tawartana czas okreslony, tj. od drLia t)l.01.2020r. do 3 1.12.2020r.

2. KaZda ze stron rnoZe urnow(, wyporuie,:zit:c z,t jednomiesigcznym okresem

wypovdedzenia.

3. Wypowiedzenie dla slvej wazno$ci wymaga zachctwank. fiirmy pisemnej.

$4

l.Wykonawca zoltowi4zuie sig wykonari czyryl65.i ok:eslone w $ 1 i $ 2 niniejszej umowy

z zachow aniem na leZytej :;taranno S,: i .

2. Wykonawca nir: mo1e powierzy6 wykonania cz1'rnr:,Sci c,bjgtych niniejsz4 umowQ osobie

tr:reciej.

3.Wykonawca oSrviadcza,, Le posiarla odpowiednie k.,salifikacje wymagane ptzy tealizacit

czynnoSci okreslonych *r' $ 1 i $ 2 niniejszej umclw)'

ss

LMiesigczne wyntgrodzenie Wykonawrty zt:tfiilav/yk,.lnitni,a obowi4zk6w objqtych niniejszE

muszltr i,lent1'filcowa6 Uzdrowiskow4 Gminq

\Nrai. z inlorrnacj4 o jednostce organizacyjnej
2. Faktury wystawiane l\rzez \tr/1'korrawc9

Miejsk4 Szczawno -Zdr,51 jerko nalx"vr;t; uslug

GLninl wg. wskaz,mego p,)ni2ej wzoru:



Nabywca:

Uzdro',rriskowa Grrina Vtiojska Szcz;lwno - i'/-drb

ul. Tadeusza KoSciuszki l7

58-3 l0 Szczawno - Zdrr5j

NIP: 8862572767

Odbiorca:

Centrum Uslug Wsp6lnych

Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczatvno - Zdr6j

ul. Tacleusza KoSciuszki

58-31tt Szczawno - Zdr6.i

2. Wynagrodzenie bgdzie platne u'terminie 14 dni
faktu4' , przelt:wem na wskazanl' rachunek

od olr4zmania prawidlowo wystawionej
trankowy Wykonawcy o numerze

$6

l.Wykonawcazottowi4zuie sig udzielai nabie?4co Ze,mawtaj1cemu informacji o przebiegu

rezlizacji zlecenia.

2. Wykonawca po:rosi oclpolviedzie.hrosrj: za niew/konatie lult nienalezyte wykonanie mowy.

$7

1. Wykonawca jest zobotviqzany do z;zrctLowania poufno:ici cc, do u'ykonywania czynnoSci

okreSlonych w $ 1 i $ 2 rLiniejszej unlrl\^ry.

2.Wykonawca zotowi4zuje sig do l.raktowania wszystkich da.nych, informacji i dokumentacji,

kt6ri :zostaly mu udostgpnione przez Zamawiaj4cego lub :z kt6rymi zapoznal sig podczas

real\zacjiumowy, jako poufne i zobowiiq.zuje sig do i:h nit:ujau'niania i nie ptzekazywania ich

osoborn trzecim i niewykor;zystywa:nia w innynr cr:lu Irii; z'rviqzany z realizaciq przedmiotu

umowy, zar6wno w trakcLe umow/ jak i po jej rvygaSrrig,:iu, bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiaj4cego.

3. Str<rny ustalajq, Ze ob,twiqzek zrlchowaraia poulrolici njLe obejmuje informacji, kt6re s4

po*rr-i*ie znine, ztym zaitrzei:er,,iern,2r: nie strtty :iiE one powszechnie znane w wyniku

naruszenia niniejs:zej umf,'wy.

4.Jakilrolwiek dokument, poza sam4 LlmowQ otrzy6llny ptzer, Wykonawca odZamawiaj4cego

w zwiqzkrt z reaL.zacjq umowy, pozostaje wlasno(r:i4 Zar.rawiajqcego i zostanie zwr6cony

Zamatiiaj4cemu 1rc zal:c,t'rczeniu przei,- Wykorraui:g r:e,Lli:zacji zobowi4zafr wynikaj4cych



z umowy. Wykonawca bez wczesniejs:zej p,i5srne.i zltoc.y Zamawiaj4cego, nie wykorzysta
Zadnego dokumentu lub informacji. do cel6w innlrch. ni::'*ykonanie umowy.

5. Obowipek zachowania poufnoSr;i nie dot1,g2y przypitdl.u, w ktr5rym obowiQzek ujawnienia

informacji poufny;h wyrrika z povrsz;echnie obo,,n,iq:rujilct:gt: przepisu prawa lub wydanej na

jego podstawie decyzji t. <trzeczenia) wla$ciwr:gc olganu, a ich nieujawnienie mogloby

narazic strong na c,dpowiedzialnoSi llarn4lutr karno -- sl;arbow4.

6. W przypadku ujawnienia informacji na Z4danie uprarvniorrego organu lub w przypadku gdy

otrowiipek ujawnienia bt:dzie wynitrral z przepis6\v :)ra,r,/ii, Wykonawca zobowi4zany do

ujawnienia informacji na tej proclstawie zol:ov,i4:tu-ie sig do natychmiastowego

poinformowania Zamawiaj4cego ,l t)'rn fakcie. ze, \\'skaz:aniem zakresu ujawnienia oraz

osoby, b4d2 os6b, narzeczkt6rych ujau'nienie nast4p,ilc, lub rna nast4pi6.

$8

Wszell<ie zmiany niniejs:ztj umowy wyrnagaj4 fot'mv pisernnej pod rygorem niewaznoSci.

$e

W spr.awach nilureguftlwanych postmovdeniami nini{r;zej umowy maj4 zastosowanie

obowi4zuj4ce przt,pisy p,rrlwa dotyc:lr4cc ochrony dany:'h rts,rbowych oraz ptzepisy Kodeksu

Cywilnego.

$10

Umowg sporz4dzcno w clrv6ch jedrLotrrzrni4cych egz,cml:larzrtch, po jednym dlakahdej ze

stron.

Z,{.MaWIAJ4C'f WYKONAWCA


