
               

  
Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
ul. Kaliska 23 lok. U4, 02-316 Warszawa 
NIP: 526-27-86-889 REGON: 015796734 
tel. 22 114 95 26, e-mail: sekretariat@pzpb.com.pl 
www.pzpb.com.pl 

 

Szanowni Państwo, 

 

Kontynuujemy tradycję cyklu bezpłatnych śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejne z tego cyklu spotkań 
poświęcone będzie zagadnieniu RODO w zamówieniach publicznych. 
 

Śniadanie doradcze: 

7 czerwca 2018 r. (czwartek), godz. 10:30-12:00 

 

 

 

Agenda spotkania 

1) Status zamawiającego i wykonawcy na gruncie RODO 
2) Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na których dochodzi do 

przetwarzania danych osobowych 
3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w toku postępowania przez 

zamawiających i wykonawców – czy konieczne jest uzyskiwania zgód? 
4) Obowiązki informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – czy zamawiający muszą 

je wykonywać i wobec kogo?  
5) Przetwarzanie danych o karalności zgodnie z RODO a jawność zamówień publicznych  
6) Czy dopuszczalne jest przechowywanie kopii ofert konkurencji po zakończeniu postępowania? 
7) Planowane zmiany w ustawie Pzp wynikające z projektu ustawy wprowadzającej RODO 
8) Czy zamawiający może wskazać warunek udziału w postępowaniu w postaci posiadania 

certyfikatu zgodności z RODO? 
9) Roszczenia przysługujące osobom fizycznym w przypadku naruszenia przepisów RODO przez 

zamawiającego lub wykonawcę 
 

Do udziału w spotkaniu i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: specjalistów od zamówień 
publicznych, prawników (w tym szefów działów – zamówień publicznych i prawnych), pracowników 
działów przetwarzających dane osobowe w kontekście zamówień publicznych i nie tylko. 

Prelegentem będzie Tomasz Zalewski – partner zarządzający, radca prawny z kancelarii Wierzbowski 

Eversheds Sutherland 

Zgłoszenie udziału: 

• Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz 
adres e-mail prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest 
rejestrowane a jego otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.  

• Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji 
decyduje kolejność otrzymywanych zgłoszeń.  

• Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820 

Zapraszamy do naszej siedziby: 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa 
Ul. Kaliska 23, lok U4, 02-316 Warszawa 

„RODO w zamówieniach publicznych” 
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Notka biograficzna: 

 

 

Tomasz Zalewski 
Radca prawny, partner 
zarządzający 

Tomasz Zalewski jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii 
Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką własności 
intelektualnej oraz praktyką technologii przemysłowych. Specjalizuje się w 
prawie własności intelektualnej, projektach związanych z nowymi 
technologiami oraz w prawie zamówień publicznych. Posiada ponad 20-
letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Doradza klientom 
w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim 
koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących 
kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, 
jak i w modelu SaaS. Doradza w sprawach dotyczących reklamy i nieuczciwej 
konkurencji. Zajmuje się problematyką praw autorskich, umów licencyjnych, 
transferu technologii oraz zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw 
własności intelektualnej. Znaczne grono jego klientów stanowią firmy z 
branży IT oraz różnych sektorów przemysłu. Jego zainteresowania 
zawodowe obejmują również prawne aspekty zastosowania najnowszych 
technologii, w tym zagadnienia takie jak blockchain, sztuczna inteligencja 
(AI), internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo. Posiada duże 
doświadczenie w doradztwie dla startupów technologicznych. Jest 
współtwórcą prawnego inkubatora dla startupów Internet StartUp, w 
ramach którego od 2009 roku nieodpłatne wsparcie prawne otrzymało 
ponad 40 startupów. Jest twórcą i współautorem bloga IP w sieci, 
poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-
biznesu. Ma na swoim koncie setki publikacji prasowych w wiodących 
polskich mediach biznesowych. Regularnie występuje jako prelegent na 
konferencjach z zakresu IT, ochrony własności intelektualnej, e-biznesu oraz 
zamówień publicznych. Jest założycielem Fundacji LegalTech Polska – forum 
wymiany wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania 
technologii informatycznych w usługach prawnych. Jest również arbitrem 
Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie 
Producentów Audiowizualnych oraz Ekspertem Rady Polskiej Izby 
Informatyki i Telekomunikacji. Jest także ekspertem w ramach inicjatywy 
eafip (European Assistance for Innovation Procurement). Od wielu lat 
zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach prawniczych 
Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal. 

 

 

 

 


