Załącznik nr 6 do Umowy nr …..
Zasady ochrony informacji i innych aktywów Poczty Polskiej S.A.
1. Niniejszy załącznik określa obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa informacji
i innych aktywów Zamawiającego.
2. Wykonawca wykonując umowę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę
pocztową, określoną w art. 41 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe
(Dz. U. z 2012 poz.1529). Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony
w czasie.
3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje udostępniane
Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153
poz.1503), niezależnie od tego, czy oznaczono je jako „tajemnica przedsiębiorstwa”.
4. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w pkt 2 i 3 w zakresie
wykraczającym poza cel Umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie interesu
gospodarczego Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 3,
przez cały okres trwania Umowy, a także po jej ustaniu.
6. Wykonawca potwierdza, iż jest świadom odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art.
23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które
w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści
niniejszego załącznika oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązuje się
przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed
udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego (Załącznik nr 5).
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udostępnić otrzymanych od Zamawiającego
informacji podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia
w sposób ustalony przez Zamawiającego, wszelkich uzyskanych od Zamawiającego materiałów
zawierających informacje otrzymane od Zamawiającego, jak również ich wszelkich kopii, nie
później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu żądania, z wyjątkiem materiałów dla celów archiwizacji
wymaganej odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku zniszczenia materiałów
zawierających informacje otrzymane od Zamawiającego Wykonawca, zobowiązuje się do
złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych materiałów.
9. Wykonawca oraz osoby działające w imieniu lub na jego rzecz są zobowiązane do realizacji
wymagań ochrony fizycznej i technicznej obowiązujących u Zamawiającego.
10. W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa informacji przekazanych przez
Zamawiającego lub prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie
poinformuje o tym zdarzeniu Zamawiającego.
11. Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli
realizacji wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku.
12. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego
rzecz, wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku lub we właściwych
przepisach, Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do naprawienia szkody.
13. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w pkt 12,
do wypowiedzenia zawartej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

14. Strony powierzają na zasadzie wzajemności przetwarzanie danych osobowych, w stosunku
do których są administratorami w celu i w zakresie umożliwiającym należytą realizację
postanowień Umowy .
15. Strony oświadczają, że dysponują środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi
ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
W zakresie przestrzegania tych przepisów strony ponoszą odpowiedzialność jak administrator
danych.
16. Strony oświadczają, że dopełnią obowiązku przeszkolenia osób przetwarzających powierzone
dane osobowe oraz przyznawania stosownych upoważnień.
17. Strony zobowiązują się
po zakończeniu Umowy.
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