
URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

02-134 WARSZAWA, ul. 1 SierPnia 21

Tel. 22 464 23 L5, ZZ 464 23 !2, fax. 22 846 76 67 , e-mail: SekretariatUswAw@stat.gov'pl

WYKONAWCY

Nasz znak: Data:

wAw-F A.2720.s2.2016 l8-l t-2016

oDPowI EDŻ NA PYTAMA WYKONAWCY

Sprawa: Świadcrenię usług dostępu do obiekt w i zajęć,rekreacyjno_sportowych w 2017 roku

Zarnawiający o dp owiad a na pytania wykonawcy :

Ętanie :, ,,Zgodnię ze stanowiskiem organ w administracyjnych odpowie dzia\nych za ochronę

danych osobowych popartym publikowanymi na stronie Gęnęralnego Inspektora Danych oso-

bowych decyzjarti, operat orzykartsportowych winni posiada status adminisilatoradanych oso-

bowych w rozumieniu ustawy zdni-a29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sto-

sunku do danych osobolvych posiadaczy kart programu sportowego.

w związku z powyżsąrm zdecydowana większoś operator w kart sportowych _posiada,
w chwili obecnej status Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobo-

lYych (imię, nazrlrisko' numer karty) Użytkownik w kart sportowych.

Z uwagina to zwracalTIy się z vptzejmą prośbą o dokonanie zmiantreści postanowi efi doĘczą-

cych oihrorry danych ośobowy ćn ri*urtvch $ 7 wzoruumowy otaz nadanie mu następującego

brzmienia:

$

l. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r'

o ochronie danych osobowych pi.u. z 2016 r., poz. g22, z p źn. zm.) nłanej dalej

,,Ustawq" jest:

a) Wytronctwca- w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uzytkownik w kart-

b) Zammłiajqcy _ w odniesieniu do danych osobowych Użytlrownik w wslrazanych przez

niego jalp oioby upralłnione do korzystania z usług świadczonych na podstułie Umowy'

2. KaŻdy z administrator w danych odpowiadawe własnym zalłesie za zapewnienie zgod-

ności ich przetwarzania z przepisąmi o ochronie danych osobowych.

3. Zar wno Zamawiajqcy jak i Wylrnnclwca zobowiqzujq się do przetwarzania danych oso-

bowych (Jż7łttawnilcow lrort zgoinie z (Jstawq, w szczeg lności do wdrożenia technicznych

i organizacyjnych środlrnw bźzpieczeristwą, co najmniej w zobesie olłeślonym w art- 36-

39 Ustawy,""oiok , innych pri'rrrhnie obowiqzujqcych przepisach prało, W celu prawi-

dłow e go wylwnania niniej szej Umowy.
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4. Wytronawca przetwcrza dąne osobowe użytkownilrow lwrt w oparciu o art' 23 ust']

(Jstnły, na podstalłie zgody osoby, ld rej dane doĘczq.

5. Na podstawie art. 3l ustalvy o ochronie danych osobowych Zamalłiaj-qcy powierza Wy-

konavvcy do przetwarzania dane osobowe, o h rych mowa w ust. 1, wyłqcznie w celu nie-

zbędnym do'wykonania niniejszej l)mowy, a Wykonqwca zobowiqzuje się do przetwarzania

tych danych wyłqcznie w ,ri, wylconania niniejszej umowy zgodnie z ustawq o ochronie

danych osobowYch.

6. Wykonałvca zapewnia, Że posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne Za-

pewniajqce ochronę przetwirzanych dinych osobowych odpowiednio do zagroŻe orąz

lrategorii danych oijityrł, ochroni,q, a w szczeg lności do zabezpieczenia danych przed ich

udoitępnieniem osobom nieupowaŻnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnionq, pr?e-

twarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianq, utratq, uszkodzeniem lub zniszczeniem" '

odpowi edźz Tak, zamawiający vznaje argumenty wykonawcy i dokonuje korekty w treści

umowy.
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