Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia 2016/679 wdrażającej
rozporządzenie RODO

Art. 74. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. ̶ Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 8 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu na ich
wniesienie.”;
2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Zamawiający może realizować obowiązek informacyjny, o którym mowa
w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, poprzez zamieszczenie
wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie,
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w regulaminie konkursu.
2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.

3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania lub konkursu.
5. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia
2016/679, o których mowa w ust. 2, ust. 4 i art. 97 ust. 1a, na stronie
internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu oraz w ogłoszeniu o
zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny dla osoby,
której dane osobowe dotyczą.
6. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

publicznego

lub

w

konkursie

w

sposób

gwarantujący

zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
7. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w
art. 10 rozporządzenia 2016/679, zobowiązane są do zachowania poufności w
zakresie udostępnionych im informacji i danych.”;
3) w art. 11 po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:
„6a. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w
Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo do uzyskania informacji, o którym
mowa art. 15 rozporządzenia 2016/679, jest wykonywane w drodze żądania
skierowanego do zamawiającego.

6b. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w
Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo do sprostowania danych oraz
uzupełnienia

niekompletnych

danych,

o

którym

mowa

w

art.

16

rozporządzenia 2016/679, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego
do zamawiającego.
6c. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie
systemu teleinformatycznego przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn
Zamówień

Publicznych

oraz

określa

okres

przechowywania

danych

osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.”;
4) w art. 96 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3b w brzmieniu:
„3a. Zasada jawności, o której mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.

Ograniczenia zasady jawności, o

których mowa w art. 8 ust. 3-5, stosuje się odpowiednio.
3b. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
skutecznego skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z uprawnienia do
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami na zasadach
określonych w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.”.
5) w art. 97 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia

2016/679,

wymaga

niewspółmiernie

dużego

wysiłku,

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

1b. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia
2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.”;
6) po art. 143d dodaje się art. 143e w brzmieniu:
„Art. 143e. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera
postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz
kontroli

spełniania

przez

wykonawcę

lub

podwykonawcę

wymagań

dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia
dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 3a.
2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie

umowy

zamawiającego

o

pracę

czynności

w

osób
zakresie

wykonujących
realizacji

wskazane

zamówienia,

przez
umowa

przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe,
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,
pracownika.”.".

zakres obowiązków

