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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87154789900000, ul. ul. 

Szewska  23, 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 675 22 55, 

e-mail szpitalchelmza@gmail.com, faks 56 676 45 56. 

Adres strony internetowej (url): http://www.szpitalchelmza.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 

W ogłoszeniu jest: informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: informacje dodatkowe: 1. Strony umowy oświadczają, iż znane 

są im obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenie 

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 (dalej „RODO”) 

oraz ustawa z dnia 10 marca 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781 tj.) i zobowiązują się ich bezwzględnie przestrzegać. 2. Strony umowy oświadczają, iż 

wdrożyły środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO, adekwatne do 

poziomu ryzyka naruszenia praw lub wolności pracowników Zleceniodawcy. 3. Strony 

zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w szczególności wszelkich 

danych osobowych udostępnionych sobie wzajemnie w celu realizacji niniejszej umowy 

zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej ustaniu. 4. W przypadku powstania konieczności 

powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami 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), zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych 

zostaną uregulowane odrębną, nieodpłatną umową. 5. W przypadku uchylania się przez 

Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu powstałej szkody 

Zamawiającego lub osoby trzeciej, a także w razie i z tytułu związanej z tym przerwy lub 

zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ze skutkami opisanymi w § 9. 


