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UWAGI UZUPEŁNIAJĄCE 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 

do Stanowiska PIIT (18.11.2016)  do drugiej części Wzorcowych klauzul w umowach IT 

 

W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w odpowiedzi na udostępnioną przez 
Ministerstwo Cyfryzacji (dalej, jako „MC")  Wzorcowych klauzul w umowach IT i w uzupełnieniu 
poprzednich stanowisk PIIT, przekazanych w dniu 6 września 2016 r. oraz w dniu 18 listopada 
2016 r. przedstawiamy propozycję zmian dotyczącą wszystkich konsultowanych dokumentów. 
Obecnie proponuje się w nich w § 2 (Powierzenie przetwarzania danych osobowych ) m.in. 
następujące postanowienie: 

 

„5. Wykonawca zapewni, że przetwarzanie Danych Osobowych przez Wykonawcę i jego 
ewentualnych podwykonawców, będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski.”  

KOMENTARZ: miejsce przetwarzania danych przez wykonawcę (nie chodzi to o adres siedziby, ale 
o miejsce rzeczywistego przetwarzania danych, np. lokalizację serwerów wykonawcy o ile są na 
nich przechowywane powierzone dane osobowe), oraz podwykonawców powinno być znane 
zamawiającemu. Ponadto, istotne znaczenie ma okoliczność czy dane osobowe są przetwarzane 
poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli tak, konieczne jest spełnienie 
dodatkowych warunków, legalizujących przekazanie danych osobowych poza EOG, np. zawarcie 
dodatkowej umowy opartej na tzw. Standardowych Klauzulach Umownych lub uzyskanie zgody 
GIODO. W tym wzorze proponujemy ograniczenie terytorium przetwarzania do lokalizacji 
terytorium Polski. 

PROPOZYCJA ZMIANY: 

5.  Wykonawca zapewni, że lokalizacja przetwarzanych Danych Osobowych przez Wykonawcę i 
innych przetwarzających, z których korzysta Wykonawca będzie zgodna z obowiązującym 
prawem. 

KOMENTARZ: miejsce przetwarzania danych przez Wykonawcę (nie chodzi to o adres siedziby, ale 
o miejsce rzeczywistego przetwarzania danych, np. lokalizację serwerów wykonawcy o ile są na 
nich przechowywane powierzone dane osobowe, patrz p. 4 powyżej), oraz innych 
przetwarzających, z których korzysta Wykonawca powinno być znane zamawiającemu. Ponadto, 
istotne znaczenie ma okoliczność czy dane osobowe są przetwarzane poza terytorium 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli tak, konieczne jest spełnienie dodatkowych 
warunków, legalizujących przekazanie danych osobowych poza EOG, np. uwzględnienie w umowie 
o świadczeniu usługi lub zawarcie dodatkowej umowy opartej na tzw. Standardowych Klauzulach 
Umownych lub uzyskanie zgody GIODO.  Proponowany zapis umowy pozwala na pozostawienie 
umowy bez konieczności tworzenia dodatkowego aneksu w momencie wejścia w życie (25 maja 
2018) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (popularnie zwanego RODO, ang. GDPR), 
unijnego rozporządzenia regulującego ochronę danych osobowych na terenie całej Unii. 

https://mc.gov.pl/aktualnosci/wzorcowe-klauzule-w-umowach-it-czesc-ii-wdrozenie-wraz-z-nabyciem-infrastruktury
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Uzasadnienie: 

1. Zmiany zaproponowane współbrzmią z RODO, w szczególności art. 28. 

2. Wskazanie na obowiązujące prawo tj. prawo polskie i unijne daje gwarancję braku 
konieczności aneksu umowy po wejściu RODO w życie. 

3. Jeśli nie wynika to z innych przepisów dotyczących ochrony danych, w tym danych 
osobowych, nie ma w polskim prawie ograniczenia do lokalizacji danych na terytorium 
Polski. 

4. Ograniczenie lokalizacji do terytorium Polski może być ograniczeniem konkurencji oraz 
powodować zwiększone koszty pozyskiwania rozwiązań przez podmioty realizujące 
zadania publiczne. 

5. Dodatkowym efektem może być ograniczenie wobec polskich innowacyjnych twórców 
rozwiązań informatycznych dla administracji. 

6. Ograniczenie konkurencji wynika z zapisów niemających oparcia w regulacjach polskich 
i unijnych. Wykonawcy, którzy mają rozwiązania stosowane w wielu krajach unijnych i 
korzystający z dostępnej poza Polską infrastruktury zostaną wykluczeni. 

7. Podniesienie kosztów wynika z konieczności dostosowania rozwiązań wykorzystujących 
infrastrukturę poza Polską do wymagania lokalizacji na terenie Polski. Dotyczy nie tylko 
przeniesienia danych do krajowego centrum danych, ale zapewnienia wszystkich 
pozostałych wymaganych warunków techniczno-organizacyjnych np. bezpieczeństwa 
danych, sposobu dokumentacji przetwarzania itd. itp. Przepisy RODO są w tym 
przypadku dużo bardziej szczegółowe niż przepisy obecnie stosowane. 

8. Podniesienie kosztów wynika także z ograniczenia oferty dostępnych rozwiązań. 

9. Ograniczenie działalności polskich firm innowacyjnych wynika z faktu, że wiele z nich 
tworzy rozwiązania na wiele rynków Europy i świata. W przypadku konieczności 
dostosowania do specyficznych wymagań dot. lokalizacji i płytkości polskiego rynku 
mogą one nie mieć ani możliwości, ani chęci do specjalnego przystosowywania swojej 
oferty do wymagań. W wersji skrajnej może to oznaczać, że polska administracja zakupi 
gorsze i droższe rozwiązanie zagraniczne zamiast tańszego i rodzimego! 

10. Przykłady: 

1) Rozwiązania dla szpitali: wiele współczesnych urządzeń medycznych 
korzysta z powszechnie dostępnych usług chmurowych, lokalizacją 
danych są centra na terenie UE. Główną przyczyną korzystania z 
takich rozwiązań są względy bezpieczeństwa. 

2) Rozwiązania dla szpitali: typowe aplikacje szpitalne – używane w 
wielu krajach – bazują na modelu chmury. Tu także bezpieczeństwo 
jest podstawowym powodem wykorzystania takich danych 
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3) Rozwiązania edukacyjne np. roboty do nauki oprogramowania. 
Polskie firmy tworzące takie rozwiązania budują je z myślą także o 
rynkach światowych. Może okazać się, że nie ma dla nich miejsca na 
polskim rynku… 

11. Istnieje możliwość wskazania w komentarzu, że klauzula ma zastosowanie, jeśli inne 
przepisy szczegółowe nie regulują inaczej kwestii lokalizacji danych. 

 

Ponadto zwracamy uwagę, iż brak jest podstaw prawnych do przyjęcia zaproponowanego 
rozwiązania z uwagi na sprzeczność: 

1) z zasadami ochrony danych osobowych, w tym z art. 2 ust. 2 
dyrektywy 95/46, zgodnie, z którym Państwa Członkowskie nie będą 
ograniczać ani zakazywać swobodnego przepływu danych osobowych 
między Państwami Członkowskimi; 

2) z zasadami procesu informatyzacji podmiotów publicznych; 

3) z zasadami prawa zamówień publicznych; 

4) z zasadami ochrony konkurencji; 

5) z koncepcją powszechnego jednolitego rynku cyfrowego; 

6) z polityką cyfryzacji administracji. 

 


