
 Informacja Szczególnie Chroniona PWPW S.A. 
 

Aneks nr 2  
do Umowy z dnia 16.11.2021 r. zawarty  

w dniu 4.04.2022 r. w Warszawie pomiędzy: 
 

Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie  
ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130 
650 380,00 zł wpłaconym w całości, oraz posiadającą nr NIP: 525-000-10-90, 
reprezentowaną przez: 
Tadeusza Wachowskiego - Dyrektora Pionu Produkcji Dokumentów, na podstawie 
pełnomocnictwa OP-003-113/19, z dnia 10 maja 2019 r., 
zwaną dalej „PWPW S.A." a 
POWIATEM KIELECKIM zwanym dalej „Zamawiającym", mającym/ą swoją siedzibę 
w: UL. Wrzosowa 44, 25-211 KIELCE 
NIP: 959-16-45-790 
reprezentowanym przez: 
 
1. MIROSŁAWA GĘBSKIEGO – STAROSTĘ KIELECKIEGO, 
2. CEZAREGO MAJCHRA – CZŁONKA ZARZĄDU 
 
przy kontrasygnacie Skarbnika – ANNY MOSKWY. 
 

W związku z zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(tj. Dz.U. z 2022 poz. 180 z późn.zm.) niniejszym Aneksem wprowadza się 

następujące zmiany do Umowy: 
 

§1  
1. W § 1: 
1) w ust. 8 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„5) generowania, aktualizacji i archiwizowania profili kandydatów na kierowców (dalej 
zwane PKK) oraz profili kierowców zawodowych (dalej zwane PKZ)"; 

2) w ust. 8 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 
„6) udostępniania PKK oraz PKZ podmiotom uprawnionym. 

2. W załączniku nr 14 do umowy: 
1) § 4 ust. 3 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„numer identyfikacyjny PKK oraz numer identyfikacyjny PKZ,"; 
2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) 
przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego podwykonawcy firmie 
DXC Technology Sp. z o.o, mającej swoją siedzibę ul. Szturmowa 2A, 02-678 
Warszawa, realizującej prace związane z utrzymaniem systemów teleinformatycznych 
POJAZD/KIEROWCA"; 

3) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przed podpowierzeniem przetwarzania Danych Osobowych innemu 
podwykonawcy niż wymienionym ust. 1, Przetwarzający jest zobowiązany 
poinformować o tym pisemnie, e-mailowo lub na IDS Administratora. Jeśli 
Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec zamiaru podpowierzenia przetwarzania 



wskazanemu podwykonawcy i we wskazanym zakresie w ciągu 7 dni od otrzymania 
informacji, Przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie Danych Osobowych". 

 
§ 2  

1. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. 
2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez obydwie strony z mocą 

obowiązywania od dnia 05.04.2022 r. 
3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każde ze Stron. 
 
 

PWPW S.A.         ZAMAWIAJĄCY 
Starosta Kielecki podpisał 


