Zmodyfikowany w dniu 02.07.2019 r. Załącznik Nr 5 do umowy

Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawicieli obu Stron
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)
(dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące
Stronę, kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z
Umowy, określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym
zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
2. Strony zobowiązują się przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z
realizacją umowy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi
prawa osób, których dane te dotyczą, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.
3. Udostępnione dane nie będą profilowane.
4. Każda ze Stron oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa, techniczne i organizacyjne,
zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym, odpowiednie do stopnia
ryzyka związanego z ich przetwarzaniem.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych przetwarzanych
w zakresie niniejszej umowy innym podmiotom, zarówno podczas trwania umowy jak i po jej
ustaniu oraz do zagwarantowania, iż nie będą one udostępniane w sposób niedozwolony przez
jego pracowników i współpracowników, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.
6. Każda ze Stron może udostępniać przekazane jej dane osobowe innym podmiotom jedynie w
celu realizacji czynności niezbędnych do wykonania umowy (w tym podwykonawcom).
Kolejne podmioty przetwarzające winny spełniać te same wymogi, jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
7. Czas przetwarzania w/w danych osobowych jest ograniczony do terminu zakończenia realizacji
wszystkich obowiązków Stron wynikających z umowy i udzielonej rękojmi. Po upływie tego
okresu udostępnione dane będą usunięte przez Strony ze wszystkich ich baz danych (za
wyłączeniem dokumentacji procesu inwestycyjnego, objętej obowiązkiem archiwizacji).
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Każda ze Stron
niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłosi ten fakt drugiej Stronie.
9. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1, w tym poinformować je o
udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach opisanych powyżej, w
szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO. Obowiązki
informacyjne Stron znajdują się poniżej. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w
imieniu drugiej Strony, nie ponosi odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku
informacyjnego.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przez Zamawiającego w związku z
realizacją niniejszej umowy będzie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31 (00-099 Warszawa). Z inspektorem ochrony danych
SZRM można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@szrm.pl
2. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy przetwarzane będą w celu
zapewnienia jej prawidłowej realizacji, a ponadto w celach archiwalnych, w zakresie w jakim
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wykonywanych w interesie
publicznym, ciążących na administratorze danych.
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3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy jest prawnie
uzasadniony interes Zamawiającego, obejmujący realizację Przedmiotu Umowy.
4. Odbiorcą danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy mogą być: biura i
jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani
przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków umownych i rozstrzygania sporów.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przechowywane:
 w celach związanych z realizacją niniejszej umowy do zakończenia wszelkich praw i
obowiązków wynikających z umowy.
 W celach archiwalnych przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
7. Osoby fizyczne, których dane pozyskano w związku z realizacją umowy mają prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16
RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18
RODO
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy ma prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może uniemożliwić
wypełnienie praw i obowiązków ustalonych w umowie.
10. Przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umowy Zamawiający nie stosuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wykonawcę
(Informacja zostanie uzupełniona w dniu zawarcia umowy przez Wykonawcę wyłonionego w
niniejszym postępowaniu - w zależności od zakresu niezbędnych informacji i ich przetwarzania
przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa).
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