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                                                                                                                     Gdańsk, dnia 07.08.2018 r.  

 

 

 

                                                                                                  Zainteresowani  

 

 

Pytania i odpowiedzi  

do Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. 
 

Na podstawie postanowień Rozdziału XIV. ust. 3 Zapytania ofertowego nr 

4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. Zamawiający, w związku ze zgłoszonymi 

pytaniami o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, podaje odpowiedzi na pytania: 
 

Pytanie nr 1 

Pytanie (uwagi) Zainteresowanego: 

RODO tu jest całkowicie pominięte. Do dokumentów przetargowych powinna być załączona 

umowa na powierzenie przetwarzania danych.  

Kto robi nabór? Prawdopodobnie ZAMAWIAJĄCY . Czyli ZAMAWIAJĄCY zbierze dane 

uczestników podpisze z nimi umowy itd. I tak sytuacja opisana rodzi obowiązek 

przygotowania  umowy na powierzenie przetwarzania danych i taką umowę będziemy musieli 

podpisać. W zapytaniu brak projektu takiej umowy pomiędzy  Zamawiającym a potencjalnym 

Wykonawcą. Nie znane są warunki takiej umowy.  

Moim zdaniem z punktu widzenia RODO jest  brak formalny w zapytaniu ofertowym.   

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1 

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca nie będzie dokonywał przetwarzania danych 

osobowych w imieniu Zamawiającego, toteż nie ma konieczności zawierania odrębnej umowy 

o przetwarzanie danych osobowych.  

Zamawiający samodzielnie przeprowadzi nabór Uczestników na cykl seminariów, sporządzi 

listy obecności i sam również je zbierze i będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na 

podstawie wyrażonej przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych – podpisywanej 

przez Uczestnika w momencie dokonywania zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu.  

 

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych Prowadzących seminaria 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 

lipca 2018 r. jak w Załączniku.  

 

Pytanie nr 2  

Pytanie (uwaga) Zainteresowanego do treści Rozdziału III. PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA (Pytający wskazał omyłkowo Rozdział II. ust. 5 pkt. 8) dotyczący 

zobowiązania Wykonawcy do przekazania praw autorskich  

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, USTĘP 5 PKT 8, 
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Aktualne brzmienie 

 

8) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do materiałów dydaktycznych, o 

których mowa w ust. 5 pkt. 3) niniejszego paragrafu na następujących polach eksploatacji:  

i. utrwalanie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera,  

ii. publiczne odtwarzanie, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego w 

taki sposób aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym,  

iii. zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu przy wykorzystaniu wszelkich technik,  

iv. wykorzystywanie i wprowadzanie do obrotu w wydawnictwach Zamawiającego, także 

wydawanych wspólnie z innym podmiotem,  

v. wykorzystywanie i wprowadzanie do obrotu fragmentów dzieła w innych opracowaniach 

Zamawiającego, także wydawanych wspólnie z innym podmiotem w tym łączenie z innym 

tekstem, obrazem, zdjęciem itp.  

9) Udzielenia Zamawiającemu upoważnienia do wykonania w imieniu Wykonawcy autorskich praw 

osobistych do materiałów dydaktycznych , o których mowa w ust. 5 pkt. 3 niniejszego Rozdziału, w tym 

decydowania o pierwszym rozpowszechnieniu”  

 

Proponowane brzmienie:  

 

8) udzielenia Zamawiającemu (uczestnikom seminariów) prawa do korzystana z materiałów 

dydaktycznych opracowanych na potrzeby poszczególnych seminariów , uczestnicy seminariów nie będą 

zobowiązani do zwrotu udostępnionych im egzemplarzy materiałów dydaktycznych. 

UZASADNIENIE  

Materiały dydaktyczne przekazywane słuchaczom w trakcie szkoleń są m.in. 

-własnością firm dających licencje na określone treści i metodykę - ich rozpowszechnianie jest 

ograniczone do udostępnienia określonych materiałów słuchaczom, 

-własnością trenerów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe i którzy w bezpośrednim 

kontakcie i przy współpracy z firmą szkoleniową przekazują treści słuchaczom do ich użytku, 

Przy dużej skali zróżnicowania praw do materiałów dydaktycznych biorący udział w przetargu 

nie może dysponować nie swoimi prawami.  

 

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 

lipca 2018 r. jak w Załączniku.  

 

Załącznik – Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018r. 

 

 

 

Zamawiający 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości w Gdańsku 

 
 

 


