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Dotyczy: Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu pn. „Zakup kart sportowych dla 

pracowników PSONI Koło w Gdyni, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych” 

(nr 2/ZDR_PERS/UE/2019). 

 

W odpowiedzi na zapytania od wykonawców dotyczące postępowania pn. „Zakup kart sportowych 

dla pracowników PSONI Koło w Gdyni, umożliwiających dostęp do obiektów sportowo - 

rekreacyjnych.” (nr 2/ZDR_PERS/UE/2019), Zamawiający wyjaśnia: 

1. Czy Zamawiający zgadza się na dodanie do treści § 3 ust. 3 sformułowania, że pracownicy 
uprawnieni do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych będą mieli możliwość dostępu do 
obiektów za okazaniem karty, o której mowa w § 3 ust. 2 oraz dokumentu tożsamości? 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że w treści zapytania ofertowego w pt II.4 zapisano, iż „Użytkownicy kart 

uprawnieni do korzystania z usług będą mieli możliwość dostępu do obiektów za okazaniem karty 

imiennej. Jedynym sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-

rekreacyjnych będzie imienna karta z dokumentem ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem 

użytkownika. Zamawiający nie wyraża zgody na weryfikację przy użyciu telefonów komórkowych, czy 

odcisków linii papilarnych.  

Zgodnie z polskim ustawodawstwem dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, paszport, karta 

pobytu dla cudzoziemców. Zamawiający celowo wprowadził zapis „dokument ze zdjęciem oraz 

imieniem i nazwiskiem”, by zwiększyć wachlarz dokumentów o m.in. takie dokumenty jak prawo 

jazdy, legitymacje służbowe, legitymacje studenckie itd. Dokumenty te zawierają dane o osobach, 

które są ich posiadaczami wraz ze zdjęciem, choć nie są dokumentami tożsamości.  

Zamawiający zmienia zapis § 3 ust. 3 na następujący: „Pracownicy uprawnieni do korzystania z usług 

sportowo-rekreacyjnych będą mieli możliwość dostępu do obiektów za okazaniem karty, o której 

mowa w § 3 ust. 2 wraz z dokumentem ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem właściciela”. 

 

2. Czy Zamawiający zgadza się na dodanie do treści § 7 ust. 2 pkt 5) umowy szczegółowego 
doprecyzowania operacji wykonywanych przez Podmiot przetwarzający w ramach 
przetwarzania danych osobowych poprzez dodanie sformułowania: „…w szczególności: 
zbieranie zgód pracowników na przystąpienie do programu świadczenia usług sportowo-
rekreacyjnych, dystrybucja imiennych kart pomiędzy pracowników…”? 

 



 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 7 ust. 2 pkt 5), na następujący: „Podmiot 

przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Podmiot 

przetwarzający będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych 

danych osobowych: zbieranie zgód pracowników na przystąpienie do programu świadczenia usług 

sportowo-rekreacyjnych, dystrybucja imiennych kart pomiędzy pracowników, utrwalanie, 

porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 4), 

ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa lub na polecenie Administratora, 

usuwanie. Dane osobowe będą przez Podmiot przetwarzający przetwarzane w formie 

elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej.” 

 

3. Czy Zamawiający zgadza się na dodanie do treści § 10 ust. 1 umowy dodatkowo 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) „RODO”? 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do treści § 10 ust. 1 umowy dodatkowo 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Rozporządzenie to zostało przywołane w § 7 umowy, dotyczącym szczegółowo przetwarzania danych 

osobowych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że § 10 umowy wymienia katalog przesłanek 

dopuszczających zmianę umowy i nie dotyczy przetwarzania danych osobowych. 

 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że jedynym dopuszczonym przez 
Zamawiającego i gwarantującym prawidłowe wykonanie zamówienia poprzez 
umożliwienie korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych jedynie osobom 
rzeczywiście do tego uprawnionym sposobem weryfikacji Użytkowników w obiektach 
sportowo - rekreacyjnych  jest imienna karta potwierdzana dokumentem tożsamości. 

 

Zamawiający jeszcze raz wyjaśnia, że jedynym dopuszczonym sposobem weryfikacji użytkowników 

jest imienna karta oraz dokument ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem właściciela. 

 

 

Na podstawie udzielonych odpowiedzi zmianie ulega załącznik nr 5 do zapytania - wzór umowy. Inne 

dokumenty postępowania tj. zapytanie ofertowe oraz zał. 1-4 pozostają bez zmian.  


