Załącznik nr .. do umowy nr ……………

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zwana dalej Umową
Zawarta w dniu ………. pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej,
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000001344;
NIP: 899-22-28-560, REGON: 00632038, KRS: 0000040364
który reprezentuje:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
- zwanym dalej „Zamawiającym”
a
którą reprezentuje:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
- zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
1.

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że zawarli umowę nr ………………. w dniu ……….. r. zwaną dalej Umową
Główną.

2.

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanego dalej: rozporządzeniem w stosunku do danych powierzonych Wykonawcy.
§2

1.

Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w celu zgodnym z Umową
Główną.

2.

W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Głównej Wykonawca może w ramach realizacji umowy pozyskać
następujące dane: Dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia pacjentów (np. imię nazwisko, PESEL, płeć,
rozpoznanie kliniczne-podejrzenie, wiek pacjenta, data przyjęcia do szpitala, data zgonu), dane osobowe
pracowników (np. imię nazwisko, prawo wykonywania zwodu, stanowisko, dane specjalizacji), dane genetyczne.
Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiającego na powierzenie podwykonawcy dalszego przetwarzania danych osobowych w określonym
celu i zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub jeśli wynika to z Umowy Głównej.
W przypadku skorzystania z podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż podwykonawca przetwarzał
będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w umowie zawartej przez podwykonawcę z Wykonawcą, przy
czym cel i zakres przetwarzania nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy i z Umowy Głównej oraz
podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych
wynikających z niniejszej Umowy i Umowy głównej oraz przepisów prawa.
Za wszelkie szkody spowodowane nienależytym przetwarzaniem danych osobowych przez Podwykonawcę wobec
Zamawiającego odpowiadać będzie bezpośrednio Wykonawca.

3.
4.

5.

§3
1.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego.

2.

Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki techniczne i
organizacyjne mające na celu: zabezpieczenie powierzonych danych osobowych w tym ochronę przed niedozwolonym lub
niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, jak również stosowania
się do przepisów, o których mowa w rozporządzeniu.
§4

1.

Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
Umowy lub wyznacza do tego Inspektora Ochrony Danych.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane
przez Wykonawcę, które zostały zobowiązane do zachowania poufności oraz posiadają odpowiednią wiedzę oraz
doświadczenie w przetwarzaniu danych osobowych.
§5

1.

Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową
przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów
rozporządzania oraz przepisów ogólnych wskazanych w Kodeksie Cywilnym.

2.

Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia powierzonych
mu danych chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
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3.
4.

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego w wypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do sposobu przetwarzania
danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą oraz w wypadku zgłoszenia zapytań lub podjęcia czynności
kontrolnych przez organ nadzorujący przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych
Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,
b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w
szczególności przed urzędami państwowymi, policją lub przed sądem,
c) Wykonawca prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodny z przepisami rozporządzenia.
§6

1.

2.
3.

4.
5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli sposobu przetwarzania Danych Osobowych przez
Wykonawcę. Kontrolę przeprowadza Inspektor Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego lub inne osoby wyznaczone
przez Zamawiającego posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Kontrola może być przeprowadza w każdym miejscu, w którym są przetwarzane dane osobowe.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze prowadzenia kontroli z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.
W wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może sformułować zalecenia pokontrolne oraz określić termin ich
realizacji. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez
Zamawiającego kontroli.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającego na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich
danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków
dotyczących ochrony danych osobowych.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawca zobowiązań wynikających z
rozporządzania, lub Umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającego dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu
sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych.
§7

1.
2.

3.
4.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy Głównej.
Zamawiający może rozwiązać Umowę Główną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażącego
naruszenia przez Wykonawcę zasad określonych w Umowie, a w szczególności w przypadku, w którym:
a) Wykonawca odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 6,
b) w wyniku kontroli organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych stwierdzone zostaną
nieprawidłowości przetwarzania Danych Osobowych przez Wykonawcę.
Zamawiający może również rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zobowiązania wynikające z Umowy są ważne również po wygaśnięciu Umowy a Wykonawca jest zobowiązany do
zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji podczas realizacji Umowy Głównej.
§8

Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy rozporządzenia oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

...........................................

Zamawiający

…...........................................
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