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Załącznik Nr 4 do Umowy Nr ……/Z/2020
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zawarta dnia ……………… roku w Bielsku-Białej, pomiędzy:
Administratorem danych osobowych: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej,
43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101
reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
Podmiotem przetwarzającym:
Nazwa (firma)/imię i nazwisko:
Adres/siedziba:
Adres do korespondencji: …………
NIP:
REGON:
reprezentowaną przez:
………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej łącznie „Stronami”.
§1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Nr ……….........(dalej: Umowa Główna) dotyczącej
wykonywania usługi świadczenia kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w zakresie działalności Szpitala, w tym wykonywanie
zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi, Zamawiający, jako
Administrator danych osobowych w rozumieniu art.4 pkt 7) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. L 119/1
z 04.05.2016 r.) (dalej: Rozporządzenia), powierza Wykonawcy, jako Podmiotowi
przetwarzającemu
1) dane Pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w zakresie wynikającym z art. 4
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 408 z późn. zm.);
2) dane osób zatrudnionych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej;
3) dane kontrahentów;
4) dane osób upoważnionych przez pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2. Zakres danych osobowych wymieniony w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy jest maksymalnym
katalogiem, który może być przetwarzany w związku z realizacją Umowy Głównej.
W rzeczywistości dane mogą być przekazywane przez Zamawiającego w mniejszym zakresie bez
uszczerbku dla postanowień Umowy Głównej. Zakres danych może ulec modyfikacji w przypadku
zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej Umowie, Strony rozumieją dane
osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1) Rozporządzenia, których rodzaj i zakres został wskazany w §
1 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
4. Pod pojęciem „przetwarzanie” użytym w niniejszej Umowie, Strony rozumieją wybrane czynności
na danych osobowych zdefiniowane w art. 4 pkt. 2) Rozporządzenia, których rodzaj wynika z § 1
ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
5. Wykonawca przetwarza powierzone przez Zamawiającego dane osobowe przestrzegając:
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1)
2)
3)

Postanowień Umowy Głównej
Przepisów Rozporządzenia
Przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 730.).
§2. Zakres i cel przetwarzania

Zamawiający zleca Wykonawcy, aby w jego imieniu i wyłącznie na jego udokumentowane polecenie,
przetwarzał przekazane dane osobowe określone w § 1 ust. 1 w zakresie i celu niezbędnym do realizacji
postanowień Umowy Głównej, co dotyczy również przekazywania danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca.
§3. Obowiązki i odpowiedzialność Podmiotu Przetwarzającego
1. Wykonawca przetwarza dane osobowe określone w § 1 ust. 1 Szpitala Wojewódzkiego w BielskuBiałej wyłącznie na polecenie Zamawiającego i zgodnie z jego instrukcjami, przy czym za takie
udokumentowane polecenia uważa się niniejszą Umowę oraz Umowę Główną.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz
wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych jest zobowiązany
zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia, zapewniające należytą ochronę danych osobowych adekwatnie do zagrożeń oraz
kategorii danych tj. w szczególności poprzez stosowanie urządzeń zapewniających kontrolę dostępu,
pseudonimizację i szyfrowanie danych.
4. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde żądanie Zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych
od otrzymania żądania, informacje o środkach technicznych i organizacyjnych, które stosuje w celu
ochrony powierzonych danych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia Inspektora ochrony danych, jeżeli taki obowiązek
nakładają na niego przepisy Rozporządzenia, nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia, innych
przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących u
Wykonawcy wewnętrznych polityk, procedur, instrukcji i regulaminów dotyczących zasad ochrony
danych.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, mogą być
dopuszczone jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych. Upoważnione osoby nie mogą wykonywać operacji na danych przekraczających zakres
wydanych im upoważnień lub też przetwarzać danych w celu innym, niż ten, do którego zostały
upoważnione, a który wskazuje niniejsza Umowa. Za działania upoważnionych osób Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
7. Wykonawca oświadcza, że upoważnione osoby zostały zapoznane z przepisami prawa regulującymi
przetwarzanie danych osobowych i przeszkolone w zakresie ich przestrzegania.
8. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się, poprzez
podpisanie stosownych oświadczeń, do zachowania w tajemnicy przekazanych danych oraz
sposobów ich zabezpieczania lub są zobowiązane zachować tajemnicę na podstawie odrębnych
przepisów prawa. Oświadczenie to obowiązuje również osoby upoważnione po ustaniu zatrudnienia
u Wykonawcy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru osób upoważnionych do przetwarzania
danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
danych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności przetwarzania
danych zgodnie z art. 30 Rozporządzenia.
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11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym dotyczącym przetwarzania przez
Wykonawcę powierzonych danych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania danych powierzonych Wykonawcy, a także o wszystkich kontrolach
i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych, w szczególności prowadzonych
przez Organ Nadzorczy, w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez Wykonawcę
o prowadzonym postępowaniu, od otrzymania decyzji, orzeczenia lub rozpoczęcia się kontroli.
12. Wykonawca zobowiązany jest do pomagania Zamawiającemu jako Administratorowi danych
osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których powierzone
dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. Wykonawca jest zobowiązany do
poinformowania Zamawiającego o złożonym u Wykonawcy żądaniu osoby, której powierzone dane
dotyczą, w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania.
13. Wykonawca oświadcza, że umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli w miejscach,
w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień niniejszej
Umowy, w terminie ustalonym przez Strony. Wykonawca udostępni Zamawiającemu,
w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania powierzonych danych,
wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28
Rozporządzenia oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez
Zamawiającego przeprowadzenie audytu, w tym inspekcji i przyczyni się do nich. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż w ciągu 7 dni
kalendarzowych od dnia rozpoczęcia audytu.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego,
dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobów ich przetwarzania,
o ile zalecenia te są zgodne z przepisami prawa.
15. Po upływie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest usunąć lub zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty, materiały i nośniki z
danymi, w których posiadanie wszedł w trakcie obowiązywania umowy, a w przypadku sporządzenia
dodatkowych kopii trwale usunąć je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone
Zamawiającemu. Przed rozpoczęciem procesu usunięcia lub zwrotu danych Wykonawca jest
zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, które z powierzonych danych podlegać będą usunięciu, a
które zwrotowi.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania Zamawiającemu lub osobie trzeciej, która
zgłosiła takie żądanie do Zamawiającego lub Wykonawcy w kwestii powierzonych danych, w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy.
§4. Podpowierzenie
1. Podpowierzenie przez Wykonawcę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego może
nastąpić w drodze pisemnej i wymaga uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej, szczegółowej zgody
Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega, że nie wyraża zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych
podmiotowi z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia a następnie zapewnienia na piśmie Zamawiającego,
że podmioty, którym podpowierzy przetwarzanie danych spełniają takie same wymagania
i wypełniają obowiązki związane z ochroną danych osobowych jak Wykonawca, w szczególności
obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków
organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za naruszenia postanowień niniejszej
Umowy przez podmioty, którym podpowierzy przetwarzanie danych, jak za naruszenia własne.
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§5. Naruszenie ochrony danych osobowych
1. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia, do przekazania drogą
telefoniczną oraz na adres poczty e-mail, informacji o każdym przypadku mogącym skutkować
naruszeniem ochrony powierzonych danych przez Wykonawcę i/lub podwykonawców,
naruszeniem tajemnicy powierzonych danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu.
2. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zbadanie przyczyny i skutków
zdarzenia oraz podjęcie działań naprawczych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu informacji
wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do Organu Nadzorczego, w ciągu 48 godzin
od wykrycia zdarzenia, jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o dokonaniu takiego zgłoszenia.
§6. Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim
osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony lub przypadkowy, w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych
powierzonych przez Zamawiającego nie będą one wykorzystywane, ujawniane, przekazywane oraz
udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba, że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
§7.Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem Umowy Głównej lub z upływem czasu, na który
została zawarta.
3. Umowa nie daje żadnej ze Stron prawa występowania w imieniu drugiej Strony ani składania w
imieniu drugiej Strony jakichkolwiek oświadczeń woli.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy prawa, w tym 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), ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730.), ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie
informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 408 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą naruszać postanowień Umowy Głównej.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis Zamawiającego

…………...2020 r.

……………………..2020 r.
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