Załącznik nr 2

UMOWA
Powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu .............................. 2018 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą
siedzibę w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:

–

- mgr Reginę Tokarz

Dyrektora SP w Zakopanem

zwanym dalej “Udzielającym zamówienia”
a:
Firmą...........................................................................................................................................
reprezentowaną przez:

–

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

–

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

zarejestrowaną w
............................................................................................................................
REGON: .............................

NIP: .....................................

zwaną dalej “Przyjmującym zamówienie”
łącznie zwanych “Stronami“

Mając na uwadze, że na podstawie umowy na wykonywanie badań
diagnostycznych z zakresu badań histopatologicznych i cytologicznych wraz
z transportem z dnia ……………….. (zwanej dalej Umową), Przyjmujący
zamówienie świadczy na rzecz Udzielającego zamówienia, usługi
a wykonywanie powołanej Umowy jest związane z wykonywaniem przez
Przyjmującego zamówienie czynności przetwarzania danych osobowych

należących do Udzielającego zamówienia, Strony zgodnie postanawiają,
co następuje:

§1
Przedmiot umowy
1.

Udzielający zamówienia jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016
roku, poz. 922) – zwanej dalej Ustawą – powierza Przyjmującemu zamówienie
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy.

2.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

3.

Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części
swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.

4.

Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poinformowania Udzielającego zamówienia
o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z
niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych).
Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za
zgodą Udzielającego zamówienia i pod warunkiem zawarcia przez Przyjmującego
zamówienie pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których
mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§2
Prawa i obowiązki Stron
1.

Zgodnie z art. 31 Ustawy Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za ochronę
powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych.

2.

Przyjmujący zamówienie jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych
podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 –
39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których
mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Przyjmujący
zamówienie ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

3.

Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Udzielającego
zamówienia, uprawnieni przedstawiciele Przyjmującego zamówienie są zobowiązani
stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych
osobowych obowiązujących u Udzielającego zamówienia.

4.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia
przez Przyjmującego zamówienie wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu
przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych
(rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w
godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Przyjmującego
zamówienie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na
adres e-mail:……………….. .
W razie konieczności wstępu do obszarów przetwarzania danych znajdujących się w
siedzibie Przyjmującego zamówienie, w tym do pomieszczeń, w których jest
przetwarzany zbiór danych oraz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane poza
zbiorem i przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych, pracownicy
Udzielającego zamówienia nie mogą poruszać się po obszarach przetwarzania
danych bez asysty wyznaczonego przedstawiciela Przyjmującego zamówienie, jak
również nie mają prawa samodzielnego wykonywania jakichkolwiek czynności
kontrolnych, w szczególności związanych z dostępem do systemów informatycznych;
Udzielający zamówienia przyjmuje niniejszym do wiadomości, że takie czynności
wykonywane będą przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Przyjmującego
zamówienie , który ma prawo odmowy wykonania określonych czynności, w tym
udostępnienia do wglądu określonych informacji, jeśli takie czynności wiązałyby się z
koniecznością ujawnienia innych niż powierzone przez Udzielającego zamówienia
danych osobowych lub innych danych, których ochrona wynika z przepisów prawa lub
umów zawartych przez Przyjmującego zamówienie lub jego podwykonawcę.

5.

Przyjmujący zamówienie niezwłocznie poinformuje Udzielającego zamówienia
o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto
dane osobowe powierzone Przyjmującemu zamówienie na podstawie niniejszej
Umowy.

§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa
najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy.
2.

Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie
obowiązywania Umowy .

3.

W przypadku rozwiązania Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany do trwałego i
nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających
zwrotowi. Wykonanie wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisanym

przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Przyjmującego
zamówienie o wykonaniu tego obowiązku.
4.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

5.

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

6.

Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie

