PZPZA M.../BM/2Q1S

Bytom, ?.?.:??..2018 r.
Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja
dzwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu ,,J6zef" dla WEGLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek, nr sprawy PRZZ/1528.
Dziatajqc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieri w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,
Zamawiaj^cy, w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Modernizacja dzwigu towarowo-osobowego w budynku nadszybia szybu ,,J6zef
dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek, dokonuje modyfikacji tresci
nastepujacych zapisow SIWZ:
§ 11 w Zalaczniku nr 8 Istotne postanowienia, ktore zostana wprowadzone do umowy, otrzymuje
brzmienie:
1.

2.

3.

4.

Strony zobowiqzujq si§ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwiazku
z wykonywaniem Umowy, w tym 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 rozporzajdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiajzujq sie. do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujqcy si§ ochrona. danych osobowych dotyczqcych
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Strony oswiadczajq, ze pracownicy posiadaja^cy dost^p do danych osobowych przedstawicieii
Stron Umowy znaja^ przepisy dotycza.ce ochrony danych osobowych oraz posiadajq stosowne
upowaznienia uprawniaja,ce do przetwarzania danych osobowych.
Strony oswiadczajq, ze dane osobowe ich przedstawicieii uzyskane w zwiazku z realizacja,
umowy, zostanq wykorzystane wylqcznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak diugo jak jest to
niezb^dne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadajqcy terminowi
przedawnienia roszczeii Stron Umowy.
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