PI.TPZ-KR.2600.049.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie, dotyczące wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych
Nazwa/Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę transportu przesyłek paletowych
w podziale na 4 części”, znak sprawy: PI.TPZ-KR.2600.049.2019, oświadczamy, że:
wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wynikające z rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) w sposób i w stopniu zapewniającym
przetwarzanie danych osobowych, które będą nam powierzone przez Pocztę Polską S.A.
na podstawie umowy na „Usługę transportu przesyłek paletowych w podziale na 4
części”, będzie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą, tj. w szczególności:
1. wdrożyliśmy mechanizmy/procedury, umożliwiające bezzwłoczne zgłoszenie Poczcie Polskiej
*

S.A. naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych ,
2. wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych/nie jest zobowiązany na podstawie art. 37
*

Rozporządzenia do wyznaczenia inspektora ochrony danych ,
3. będziemy prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych
w imieniu Poczty Polskiej S.A., zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 2
Rozporządzenia/nie jest zobowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 Rozporządzenia do prowadzenia
rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Poczty Polskiej
*

S.A. ,
4. będziemy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadamy,
zawierający informacje zgodne z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia/nie jest zobowiązany zgodnie
z art. 30 ust. 5 Rozporządzenia do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych
*

osobowych ,
5. powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy i zostały
zapoznane z zasadami ich ochrony,
6. wdrożyliśmy wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia i wskazujemy ich
*

wdrożenie poprzez :
1) stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania (dowód: poświadczona za zgodność
z oryginałem kopia dokumentu wystawionego przez akredytowany podmiot, uprawniony
do monitorowania przestrzegania zatwierdzonego kodeksu postępowania),
2) udzieloną certyfikację (dowód: poświadczona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu),
3) posiadane i wdrożone odpowiednie polityki ochrony danych osobowych.

Uprawniony do składania oświadczeń w imieniu
Wykonawcy

Data: ….......................................

* niepotrzebne skreślić

…................................................................................
(podpis, pieczęć)

