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Bytom,
Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbior, transport
oraz przetwarzanie odpadow wydobywczych z W^GLOKOKS KRAJ Spotka z o.o. KWK
Bobrek-Piekary, nrsprawy PRZZ/1525.
Dziatajqc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiajqcy, w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Odbior, transport oraz przetwarzanie odpadow wydobywczych z WEjGLOKOKS
KRAJ Spolka z o.o. KWK Bobrek-Piekary, dokonuje modyfikacji tresci nastepujqcych zapisow
SIWZ:
§ 11 w Zatqczniku nr 8 Istotne postanowienia, ktore zostana wprowadzone do umowy, otrzymuje
brzmienie:
1. Strony zobowia_zuja_ sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, wtym do stosowania organizacyjnych i technicznych srodkow ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa
a w szczegolnosci z ustawq oochronie danych osobowych oraz rozporza^zeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowiazuja. sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmuja_cy sie ochronq danych osobowych dotycza_cych
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oswiadczaja., ze pracownicy posiadaja^cy dostep do danych osobowych przedstawicieli
Stron Umowy znaja. przepisy dotyczqce ochrony danych osobowych oraz posiadaja_ stosowne
upowaznienia uprawniaj^ce do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony oswiadczaja., ze dane osobowe ich przedstawicieii uzyskane w zwiqzku z realizacjq
umowy, zostan^ wykorzystane wyiqcznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak dlugo jak jest to
niezbedne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadajqcy terminowi
przedawnienia roszczeh Stron Umowy.
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