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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

 zwana dalej Umową, zawarta w dniu  ……..r., pomiędzy 

  

„Szpitalem Powiatowym we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 

Września 62-300, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290122, 

kapitał zakładowy 40 440 000,00 zł opłacony w całości, NIP 789-16-92-746, REGON 

300706140, zwaną w dalszej części umowy “Zleceniodawcą”,, reprezentowaną przez Urszulę 

Kosmecką – Prezesa Zarządu, 

   

 a …………….., w dalszej części zwane  „Zleceniobiorcą”, 

  

reprezentowane przez …………………….. 

  

zwani dalej łącznie „Stronami”, o poniższej treści: 

  

§ 1 

1. Poufność. Zleceniobiorca będzie zachowywać dane osobowe w poufności i zobowiąże 

pracowników Zleceniobiorcy zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych do 

ochrony wszystkich danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej 

Umowie. 

2. Program Bezpieczeństwa Informacji. Zleceniobiorca będzie stosować program 

bezpieczeństwa pisemnych i elektronicznych informacji, zawierający odpowiednie 

zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne chroniące dane osobowe przed 

spodziewanymi zagrożeniami dla ich bezpieczeństwa, poufności lub integralności.  

3. Ograniczenia w wykorzystywaniu. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe 

powierzone przez Zleceniodawcę wyłącznie zgodnie z pisemnymi 

wytycznymi Zleceniodawcy oraz w celu świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy oraz 

nie może – z wyłączeniem przypadków wskazanych w niniejszej umowie - mieć dostępu, 

wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę w 

jakimkolwiek innym celu, w tym, dla własnych korzyści handlowych, chyba, że uzyska w 

tym zakresie uprzednią pisemną zgodę Zleceniodawcy. Jeżeli 

od Zleceniobiorcy wymaga się przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z prawem 

Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego, któremu 

podlega Zleceniobiorca, Zleceniobiorca poinformuje o takich wymaganiach 
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prawnych Zleceniodawcę, chyba, że zabrania tego prawo Unii Europejskiej lub prawo 

takiego Państwa Członkowski Integralność danych. Na polecenie Zleceniodawcy, 

Zleceniobiorca zapewni, że wszelkie dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane 

przez Zleceniobiorcę w imieniu Zleceniodawcy są dokładne oraz, w stosownych 

przypadkach, aktualizowane, a także zapewni, że wszelkie niedokładne czy niepełne dane 

osobowe Zleceniodawcy będą usuwane lub poprawiane zgodnie z 

wytycznymi Zleceniodawcy 

§ 2 

1. Niniejsza Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych reguluje przetwarzanie 

danych osobowych w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia 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 (zwanego dalej „RODO”) określonych w 

niniejszej Umowie. W każdym przypadku użycia w niniejszej umowie terminu 

zdefiniowanego w RODO, termin ten będzie rozumiany zgodnie z ww. definicją, z 

wyjątkiem terminów określonych w § 1. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych 

Osobowych określa zasady przetwarzania danych osobowych przy realizacji wszystkich 

zobowiązań zleconych przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 

4 pkt. 7 RODO lub został prawidłowo umocowany przez administratora danych do 

dalszego powierzenia na rzecz Zleceniobiorcy. 

3. Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO,  Zleceniodawca  powierza  Zleceniobiorcy  

przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zleconych usług, 

a Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać te dane w sposób zapewniający spełnienie 

wymogów określonych w RODO. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że zleca Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w 

imieniu Zleceniodawcy. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednią fachową wiedzę, wiarygodność i 

zasoby w celu zapewnienia, iż powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z RODO. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w stosunku do przetwarzanych 

Danych Osobowych. 

6. Zleceniobiorca niezwłocznie informuje Zleceniodawcę, jeżeli w jego ocenie wydane mu 

polecenie zawarte w niniejszej Umowie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

7. Przedmiotem powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę są 

wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego 

wykonania usługi zleconej przez Zleceniodawcę. 

8. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej oraz papierowej. 
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9. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi: „Świadczenie usług 

serwisowych aparatu RTG DRX EVOLUTION nr seryjny 4791 nr seryjne 

detektorów: DRX1C 122900135634A i CSI Detector T2187131NC01“ 

10. Zleceniodawca ma prawo do kontroli zastosowanych przez Zleceniobiorcę sposobów 

ochrony powierzonych danych osobowych. Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić 

Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z art. 28 RODO 

oraz ma obowiązek umożliwienia Zleceniodawcy przeprowadzenia kontroli nie wcześniej 

niż w terminie 14 dni od wezwania. Zleceniodawca nie może przeprowadzać kontroli, 

która naruszałaby zobowiązania dotyczące poufności wobec jakichkolwiek innych 

klientów Zleceniobiorcy, a jeśli chce wyznaczyć inny podmiot do przeprowadzenia 

kontroli, zapewnia, że taki podmiot zawrze umowę o zachowaniu poufności 

ze Zleceniobiorcą w formie wymaganej przez Zleceniobiorcę.  

11. Zleceniobiorca oświadcza, iż powierzone dane osobowe nie będą udostępniane innym 

podmiotom, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej umowy lub innej 

umowy ze Zleceniodawcą. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładają 

na Zleceniobiorcę obowiązek udostępnienia powierzonych danych 

osobowych, Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym – w 

miarę możliwości przed takim udostępnieniem, o ile prawo to nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

12. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę wymaga 

zawarcia odpowiedniej umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

między Zleceniobiorcą a podmiotem, któremu dane będą podpowierzane, która będzie 

chronić dane co najmniej w takim stopniu jak niniejsza Umowa. Jeżeli podmiot, któremu 

powierzono dalsze przetwarzanie danych, nie wywiąże się ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za 

wypełnienie obowiązków tego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Zleceniobiorcy. 

13. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie, w formie elektronicznej oraz w formie 

papierowej, w tym do udzielenia dalszych upoważnień do przetwarzania danych 

pracownikom Zleceniobiorcy. 

14. Zleceniobiorca zobowiązuje się do : 

1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z 

poleceniem Zleceniodawcy; 

2) podjęcia wszelkich odpowiednich środków bezpieczeństwa wymaganych na mocy art. 

32 RODO; 

3) dopuszczenia do przetwarzania powierzonych danych osobowych osób, które mają 

nadane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

15. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz w zakresie, w jakim poniższe będzie 

możliwe, Zleceniobiorca wdroży środki techniczne i organizacyjne w celu 

wsparcia Zleceniodawcy w realizacji jego obowiązku udzielania odpowiedzi na wszelkie 

żądania osób fizycznych wykonujących prawa przysługujące im na podstawie Rozdziału 

III RODO. 
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16. Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę, nie później niż w ciągu 7 dni, o każdym 

przypadku, kiedy doszło do naruszenia ochrony danych skutkującego przypadkowym lub 

niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub 

uzyskaniem dostępu do danych osobowych Zleceniodawcy przetwarzanych 

przez Zleceniobiorcę. 

17. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz informacje dostępne  Zleceniobiorcy,  

Zleceniobiorca zapewni Zleceniodawcy wsparcie w realizacji obowiązków  

Zleceniodawcy w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organom 

nadzorczym oraz osobom fizycznym a także dokonywania oceny skutków dla ochrony 

danych oraz konsultowania się z organami nadzoru w związku z ocenami skutków dla 

ochrony danych w przypadkach, gdy będzie to konieczne. 

18. Zleceniobiorcę wykraczającego poza zakres przetwarzania uznaje się za administratora w 

odniesieniu do tego przetwarzania. 

19. Po zakończeniu niniejszej umowy Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrócenia lub 

usunięcia - na żądanie Zleceniodawcy - powierzonych danych osobowych, w 

odpowiednim czasie uzgodnionym przez strony w momencie zakończenia współpracy, 

chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakłada obowiązek 

lub uprawnienie do przechowywania lub dalszego przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że podczas realizacji Umowy będą ze sobą ściśle współpracować, 

informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć 

wpływ na wykonanie Umowy. 

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas trwania współpracy. 

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie niniejszej Umowy powinny być 

sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Stron 

pod rygorem nieważności. 

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

stron. 
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  Załącznik 1 – Opis przetwarzania danych osobowych 

  

1. Przedmiot, charakter i cel: 

Wszystkie czynności z zakresu przetwarzania (w tym gromadzenie, organizowanie i analiza 

danych osobowych) zasadnie wymagane w celu ułatwienia lub wsparcia świadczeń usług 

opisanych w Umowie. 

  

2.Czas trwania przetwarzania danych osobowych 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres świadczenia usług na rzecz 

Zleceniobiorcy i będzie archiwizować dane osobowe po upływie takiego okresu w zakresie 

niezbędnym dla uzasadnionych celów oraz w celu spełnienia wymogów prawnych. 

  

3.Kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz rodzaj 

powierzonych danych osobowych: 

  

4.Dane osobowe pacjentów na rzecz których wykonywane są badania lub inne usługi na 

podstawie Umowy, (Dane Osobowe Pacjentów oraz dane szczególnie chronione np. badania, 

wyniki laboratoryjne) w zakresie takich danych jak: 

1. Nazwisko i imię (imiona) ……………………… 

2. PESEL 

3. Adres Zamieszkania 

4. Telefon 

5. Obraz i wyniki badań RTG 

 

5.Dane osobowe personelu Zleceniodawcy, upoważnionego do wykonania zadań 

związanych z realizacją Umowy (Dane Osobowe Personelu) , tj: 

  

1. Dane osobowe lekarzy lub innych osób uprawnionych po stronie Zleceniodawcy  na 

podstawie Umowy do realizacji wykonania usługi, która opisana jest w § 2 pkt. 

9 niniejszej umowy (imię i nazwisko lekarza kierującego, tytuł zawodowy, uzyskane 

specjalizacje,  numer prawa wykonywania zawodu). 

2. Dane osób pobierających materiały do badań, przeprowadzenia badań lub konsultacji 

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu). 

3. Dane osobowe lekarzy  i innych osób uprawnionych przez Zleceniodawcę  do dostępu do 

wyników badań (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu). 
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6.Rodzaje szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa art. 9 

Rozporządzenia: 

Dane osobowe przetwarzane przez Zleceniobiorcę mogą obejmować następujące szczególne 

kategorie danych osobowych: cechy osobiste , oraz informacje wrażliwe , w tym: 

pochodzenie rasowe,  lub etniczne, orientacja seksualna, zdrowie psychiczne i fizyczne, 

informacje genetyczne, informacje dotyczące przebytych chorób, przyjmowanych leków, 

stosowanego leczenia, przekonania religijne, informacje z rejestrów karnych, inne informacje 

sądowe. 

  

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


