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Przestrzeganie RODO przy jednoczesnym zagwarantowaniu
efektywnego udzielania zamówień publicznych wymagało
znowelizowania niektórych przepisów obowiązującego Pzp.
Elektronizacja zamówień wpływa na zwiększenie zautomatyzowania
procesu przetwarzania danych osobowych. To zaś wiąże się
z koniecznością stosowania w coraz szerszym zakresie przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych w toku udzielania zamówień
publicznych.

Kontakt

W dniu 3 kwietnia prezydent podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
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). Polski ustawodawca poczynił tym samym kolejny krok
w celu pełnego wdrożenia w krajowym porządku prawnym przepisów RODO.
Wprowadzone ustawą zmiany wpłyną na ograniczenie zasady jawności
postępowania o udzielenie zamówienia.
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Ułatwienia w realizacji RODO
Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom zamawiających i przewidział
zwolnienia i ułatwienia w realizacji ich obowiązków wynikających z RODO:



łatwiejsza realizacja obowiązków informacyjnych

Zgodnie z dodanym do ustawy Pzp art. 8a ust. 1, zamawiający będzie mógł
realizować obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 RODO,
przez zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu,
ogłoszeniu o konkursie, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej
do wykonawcy.



możliwość żądania dodatkowych informacji w przypadku
niewspółmiernie dużego wysiłku

Ustawa wprowadza zmodyfikowaną wersję prawa dostępu do informacji,
o którym mowa w art. 15 RODO, polegającą na możliwości żądania przez
zamawiającego 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, jeżeli realizacja żądania wyłącznie na podstawie informacji
zawartych we wniosku powodowałaby konieczność podjęcia niewspółmiernie
dużego wysiłku przez administratora. Takie samo uprawnienie przysługiwać
będzie zamawiającemu w zakresie przechowywania protokołu i załączników
po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez
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osobę, której dane dotyczą z uprawnień przewidzianych w RODO nie będzie
jednak mogło naruszać integralności protokołu i załączników.



wykluczenie możliwości wpływania na wynik postępowania poprzez
realizację prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych

Ustawodawca wykluczył także możliwość skorzystania przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia jej danych
osobowych, jeżeli mogłoby to skutkować zmianą wyniku postępowania lub
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy o Pzp
(np. poprzez aktualizację posiadanych uprawnień przez osobę już po otwarciu
oferty).



odłożenie w czasie realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania
danych osobowych

Skorzystanie przez osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane,
z prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych nie będzie także
powodowało ograniczenia ich przetwarzania do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.



ograniczenia w zakresie udostępniania danych osobowych zawartych
w dokumentacji przetargowej

Ustawodawca zwiększył ochronę danych dotyczących wyroków skazujących
i czynów zabronionych. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne
upoważnienie. Przepis ten ma szczególne znaczenie w przypadku
przedkładanych przez wykonawców informacji z KRK. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności,
przy czym ograniczenie zasady jawności w odniesieniu do danych osobowych
zawartych w informacji z KRK nie będzie miało zastosowania w sytuacji,
gdy dana osoba nie figuruje w rejestrze skazań za przestępstwa lub
wykroczenia.
Zamawiający będzie udostępniał dane wskazane w art. 10 RODO w celu
umożliwienia skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych
w dziale VI Pzp wyłącznie do upływu terminu do ich wniesienia.
Obowiązujący art. 96 ustawy Pzp zostanie uzupełniony o nowe ustępy (3a oraz
3b), co powoduje kolejną modyfikację zasady jawności. Zamawiający będzie
bowiem zobowiązany do udostępniania wszystkich danych osobowych
zawartych w protokole oraz w zgromadzonych załącznikach do protokołu,
za wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 RODO.
Powyższa regulacja nie będzie miała jednak zastosowania do umów
w sprawach zamówień publicznych, które podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3
ustawy Pzp).



możliwość żądania danych pracowników

Istotną nowością jest dodany w ustawie Pzp art. 143e, który precyzuje, jakich
dokumentów może żądać od wykonawców zamawiający na potwierdzenie
spełniania wymogu zatrudnienia personelu na podstawie umowy o pracę.
Ustawodawca przesądził w szczególności, że zamawiający ma prawo żądać
kopii umowy z pracownikiem lub innych dokumentów niezbędnych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, np. daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków.
Obowiązek poinformowania o ograniczeniach
Zamawiający będzie miał obowiązek poinformowania o ograniczeniach
w zakresie możliwości korzystania z praw przewidzianych na gruncie RODO
na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub konkursu, w
ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub w inny sposób dostępny
dla osoby, której dane dotyczą.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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