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SPZOZ/SAN/ZP/342/2018                           Sanok, dnia  17 października  2018r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/39/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego   Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez

doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego
zabezpieczenia szpitalnego - (część II).

SPROSTOWANIE
 (do pisma SPZOZ/SAN/ZP/340/2018,  z dnia  16 października  2018r.)

dot.  pakiet nr 40 

BYŁO 

* Pytanie nr 40
W  związku  ze  zmianami  dotyczącymi  przetwarzania  danych  osobowych  wprowadzonych
Rozporządzeniem 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), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,  że Zamawiający
zawrze (na wzorze Wykonawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi)
dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić
będzie załącznik do umowy dostawy ?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

MA BYĆ

Pytanie 40
W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozpo-
rządzeniem 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 swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze (na wzorze Wyko-
nawcy lub Zamawiającego – prosimy o załączenie wzoru do odpowiedzi) dodatkową umowę o po-
wierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do
umowy dostawy ?
Odpowiedź:  TAK.

Z poważaniem 
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