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Załącznik nr 1.4 do umowy 
nr EIS – 8 – PN/98/… (nr pakietu) – 2014  

 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy: 
pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 
w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000067701, NIP: 642-25-
85-351, Regon: 272780323, 
reprezentowanym przez: 
……………………, zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………….z siedzibą ………………………….wpisaną w: 

• CEiDG,  

• Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym 
w ……………………. pod nr KRS……………………………….. 

NIP ………………………, Regon ………………* 
* niepotrzebne skreślić 

reprezentowaną przez:………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 

 

Mając na uwadze, iż Strony zawarły w dniu ....................................... umowę nr EIS – 8 – PN/98/… (nr pakietu) – 2014  
Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 
 

§1 

Przedmiot umowy 

Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami), 
zwanej dalej „Ustawą", oraz właściwej realizacji postanowień Umowy EIS – 8 – PN/98/… (nr pakietu) – 2014  z dnia 
……………….., Zamawiając powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym ww. Umową. 

 

§2 

Zakres powierzonych danych i cel przetwarzania 

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie w celu 
wywiązania się z postanowień umowy EIS – 8 – PN/98/… (nr pakietu) – 2014. 

2. Strony postanawiają, że Wykonawcy z tytułu realizacji świadczeń określonych w niniejszej umowie nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone  w umowie, o której mowa w ust. 1. 

3. W zakres danych powierzonych Wykonawcy wchodzić będą w szczególności: dane kadrowo-płacowe, dane 
finansowe, dane kontrahentów, dane osobowe, w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów 
(tzw. dane wrażliwe). 

4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający jest Administratorem Danych 
Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności 
danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt  7 wskazanej powyżej ustawy. 
 
 

§3 

Prawa i obowiązki Stron 

1. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym oraz utratą, zgodnie z wymaganiami Ustawy (Rozdział 5 - art. 36-39) oraz Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 
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danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca stosuje wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące 
do przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywało na terenie 
siedziby Zamawiającego. 

4. Zamawiający, powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

5. Na pisemny wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji na temat 
przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy przetwarzaniu danych 
osobowych środków technicznych i organizacyjnych, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. 

6. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem prowadzonych 
w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej (w szczegól-
ności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) lub organy wymiaru sprawiedliwości. 

7. Wykonawca prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz wyznaczy administratora 
bezpieczeństwa informacji. 

8. Wykonawca nie może dokonać dalszego powierzenia (podpowierzenia) danych osobowych powierzonych 
przez Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

9. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 
10. W imieniu Wykonawcy powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały 

od niego pisemne upoważnienie oraz zobowiązały się do zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych. 
11. Każde udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobie lub jego cofnięcie, Wykonawca 

rejestruje w „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”. 
12. Wykonawca przeszkolił swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia  

przetwarzanych danych osobowych. 
 

§4 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego za szkody 
powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, 
a niewykonanie lub nienależyte wykonania niniejszej umowy uznane zostanie, ze wszelkimi tego konsekwencjami, 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, o której mowa w § 1 powyżej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przetwarzających 
powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie. 

3. Zamawiający lub upoważniony przez niego osoba jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie 
stosowania przez niego przepisów Ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy w zakresie wywiązywania 
się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

4. Kontroli, o której mowa w ust. 3 Zamawiający może dokonać w każdym czasie obowiązywania umowy. 
 

§5 

Postanowienia końcowe. 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy, o której mowa w § 1 powyżej. 
2. Ustanie umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej skutkować będzie ustaniem niniejszej umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany zachować tajemnicę co do danych osobowych, które przetwarzał także po ustaniu 

umowy (obowiązek tajemnicy jest nieograniczony w czasie). 
4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczegól-

ności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 
służące do przetwarzania danych osobowych oraz Kodeks cywilny. 

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowiąże podwykonawcę 
do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
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7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
 
Zamawiający         Wykonawca 


