Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR
/2019
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000048508, nr NIP: 633-10-45-778, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „POWIERZAJĄCYM”,
a
wpisaną do Rejestru ……………………….. pod numerem ………………. prowadzonego przez,
która posługuje się numerem NIP …………… oraz numerem Regon …………,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „PRZYJMUJĄCYM”,
§1
POWIERZAJĄCY oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych.
§2
1. PRZYJMUJĄCY może przetwarzać dane osobowe przekazane przez POWIERZAJĄCEGO w
zakresie zgodnym z Umową zawartą pomiędzy stronami.
2. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy PRZYJMUJĄCY może
przetwarzać dane osobowe.
§3
1. PRZYJMUJĄCY jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych oraz przepisów wykonawczych.
2. PRZYJMUJĄCY oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 36 - 39 ustawy o
ochronie danych osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. PRZYJMUJĄCY oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w
art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne
zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami
rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 100 z 2004 r, poz. 1024).
4. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń
zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§4

1. Dostęp do powierzonych PRZYJMUJĄCEMU danych osobowych mogą posiadać tylko osoby,
którym nadano upoważnienie wskazane w art. 37 ustawy.
2. POWIERZAJĄCY oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych znajdujących się w
Bazie Danych Produktu i tym samym spełnia warunki traktowania go jak
POWIERZAJĄCEGO przewidzianego w RODO.
3. POWIERZAJĄCY oświadcza, iż część danych osobowych, o których mowa w treści ust. 2 ma
kwalifikację danych osobowych. Mają one szczególnie wrażliwy charakter i należy je
traktować jako dane szczególnie chronione.
4. PRZYJMUJĄCY oświadcza, iż w ramach działalności prowadzonego przez siebie
przedsiębiorstwa wdrożył zasady bezpieczeństwa i ochrony przewidziane w UODO, w
szczególności odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych
danych spełniało wymogi UODO oraz chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą,
zaś w momencie rozpoczęcia stosowania RODO owe zasady i środki techniczne i
organizacyjne wdrożone u Powiernika będą zgodne z RODO.
5. Środki na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art.32 RODO, w momencie
rozpoczęcia stosowania RODO zostaną dobrane i będą stosowane w oparciu o prowadzoną
realnie i wiarygodnie analizę ryzyka i zagrożeń.
6. PRZYJMUJĄCY oświadcza iż przeszkolił oraz zobligował do zachowania poufności i
należytego poziomu ochrony danych osobowych cały personel (i osoby z nim zrównane, na
podstawie wewnętrznych procedur), który będzie przetwarzał dane osobowe.
7. PRZYJMUJĄCY oświadcza iż zapewnia regularne mierzenie i ocenianie wdrożonych
środków ochrony danych.
§5
PRZYJMUJĄCY odpowiada za szkody, jakie powstały wobec POWIERZĄCEGO lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.
§6
1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle
współpracować za pośrednictwem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, informując
się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na
wykonanie Umowy powierzenia.
2. PRZYJMUJĄCY nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy
powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody POWIERZAJĄCEGO na piśmie.
3. POWIERZAJĄCY ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy
powierzenia przez PRZYJMUJĄCEGO poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu
przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Administratora Bezpieczeństwa
Informacji POWIERZAJĄCEGO oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez
PRZYJMUJĄCEGO.
4. Na zakończenie kontroli, o której mowa w pkt. 3 przedstawiciel POWIERZAJĄCEGO
sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel
PRZYJMUJĄCEGO może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.
5. Po kontroli, o której mowa w pkt. 3 POWIERZAJĄCY może zredagować i żądać wykonania
zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową powierzenia, oraz określić termin ich
realizacji.
§7
Po wykonaniu przedmiotu umowy PRZYJMUJĄCY nieodwracalnie niszczy lub zwraca
POWIERZAJĄCEMU dane osobowe, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
§8
1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas od dnia …………………… do dnia
…………………. .
2. Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

§9
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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