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Załącznik nr 3 do SWKO 
 

- Wzór -  
 

UMOWY 
O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
zawarta w ……………………, w dniu ……………………., pomiędzy: 

 
………………………………. z siedzibą w……………………………………….., NIP……………………………, 
REGON………………………………………., zarejestrowany w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000002538  reprezentowaną przez ……………………………….., w imieniu 
której działa:  

……………………………….. - Dyrektor …………………………  
zwaną dalej „Udzielającym Zamówienie”; 
a 

…………………………………………………… z siedzibą w …………………………….., NIP: ………………………………, 

REGON: ………………………………, reprezentowanym przez: 

……………………………… – ………………………………………. 
zwanym dalej „Przyjmujący Zamówienie” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” 
 
Mając na względzie, iż: 
1. W dniu …………………………… Strony zawarły umowę o udzielenie zamówienia na realizację  świadczeń 

zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej - w ramach udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz 
wyjazdowej opieki lekarskiej (dalej „Umowa”); 

2. W wyniku wykonania Umowy wystąpią obustronne procesy przetwarzania Danych osobowych,  
 
Strony postanowiły, zawrzeć umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest obustronne powierzenie przetwarzania danych osobowych i zasady 
współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych przy realizacji świadczeń zdrowotnych, 
określonych w umowie …………………………., zawartej w dniu ………………………………………. 

2. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowanie, ewidencjonowanie, sporządzanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych.  

3. Przedmiot niniejszej umowy, określony w ust. 1, realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia 
niniejszej umowy do dnia zakończenia udzielanych świadczeń, realizowanych zgodnie z umową. 

4. Udzielający Zamówienia posiada status Administratora Danych Osobowych, w szczególności wobec 
następujących Zbiorów Danych osobowych:  
a) Dane osobowe pacjentów - którym będą udzielane świadczenia medyczne; w tym: 

 danych osobowych pacjentów, obejmujących wyłącznie: imię i nazwisko pacjenta, datę 
urodzenia, wiek, płeć, nr PESEL lub nr paszportu, nr i seria dowodu osobistego, miejsce 
zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr lokalu) oraz dane medyczne 
(badanie, wynik, kod statystyczny choroby, historię choroby i innych o ile przepisy tak 
stanowią), należących do zakresu danych osobowych gromadzonych na potrzeby bazy 
danych osobowych,  

b) Udzielający Zamówienie niniejszym powierza Przetwarzanie Danych, a Przyjmujący Zamówienie 
przyjmuje do Przetwarzania Danych.  

5. Przyjmujący Zamówienie posiada status Administratora Danych Osobowych, w szczególności wobec 
następujących Zbiorów Danych osobowych:  

a) Dane osobowe pracowników Przyjmującego Zamówienie – osób świadczących na rzecz 
Udzielającego Zamówienie – usługi, w tym świadczenia medyczne: 
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 danych osobowych pracowników, obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, wiek, 
płeć, nr PESEL lub nr paszportu, nr prawa wykonywania zawodu, nr i seria dowodu 
osobistego, miejsce zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr lokalu) i 
innych o ile przepisy tak stanowią), należących do zakresu danych osobowych 
gromadzonych na potrzeby bazy danych osobowych,  

b) Udzielający Zamówienie niniejszym powierza Przetwarzanie Danych, a Przyjmujący 
Zamówienie przyjmuje do Przetwarzania Danych. 

6. Strony postanawiają, że celem Przetwarzania Danych jest realizacja Umowy wskazanej w Preambule, a 
w szczególności wykonywanie świadczeń medycznych przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz 
Udzielającego Zamówienie. 

 
§ 2 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Udzielający zamówienia oraz Przyjmujący zamówienie  zobowiązują się do przetwarzania danych 
osobowych wyłącznie w zakresie  i  w celu określonym w Umowie nr ……………... 

2. Strony zgodnie oświadczają, że powierzone do przetwarzania dane osobowe przetwarzane będą 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności Ustawy, Ustawy o ochronie informacji w służbie zdrowia oraz Ustawy o prawach 
pacjentów, oraz do wdrożenia przed rozpoczęciem Przetwarzania Danych, a następnie stosowania 
przez cały okres obowiązywania umowy, wszelkich środków technicznych i organizacyjnych, 
wymaganych przepisami prawa. 

4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i materiałów udostępnionych 
przez Strony w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, a także powstałych w wyniku jej wykonania 
informacji i materiałów w postaci papierowej lub elektronicznej, graficznej, lub innej. Informacje i 
materiały są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody drugiej Strony udostępniane jakiejkolwiek 
osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie 
znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub 
orzeczeniem sądów lub upoważnionych organów państwowych albo muszą być ujawnione w celu 
wykonania niniejszej Umowy. 

5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 3, przez wszystkie osoby 
odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy.  

6. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te 
dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. 

7. Strony zobowiązują się spełniać, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, wymagania 
określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Ustawie, Ustawie o ochronie 
informacji w służbie zdrowia oraz Ustawie o prawach pacjentów, w szczególności poprzez wdrożenie 
polityki bezpieczeństwa Danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemów informatycznych, 
służących do przetwarzania Danych osobowych oraz zaznajomienie z nimi osób upoważnionych do 
przetwarzania Danych osobowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla tych osób. 

8. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność ADO Udzielającego 
Zamówienia lub Przyjmującego Zamówienie za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
Strony zobowiązane są niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast 
poinformować o nich drugą Stronę. 

9. Administrator Danych Osobowych każdej ze Stron w celu sprawdzenia, czy powierzone dane osobowe 
przetwarzane są zgodnie z postanowieniami łączącej Strony Umowy powierzenia przetwarzania 
danych, a także ich właściwego zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych  ma prawo 
do: 
a) dokonywania osobistych oględzin obszaru przetwarzania danych osobowych, zawartych w zbiorze 

danych, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, w tym  nośników i urządzeń; 
b) żądania udzielania informacji lub wyjaśnień w formie pisemnej dotyczących danych osobowych, 

których przetwarzanie zostało powierzone na podstawie niniejszej Umowy;  
c) wglądu w dokumentację ściśle związaną z danymi osobowymi, zawartymi  

w zbiorze danych, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy, z wyłączeniem dokumentacji 
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objętej tajemnicą lub której ujawnienie jest zabronione na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

10. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Udzielającego 
Zamówienia oraz Przyjmującego Zamówienie posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. 

11. Każda ze Stron zobowiązana jest do uzyskania pisemnych oświadczeń od upoważnionych do 
przetwarzania powierzonych danych osobowych pracowników. 

12. Strony umocowują się wzajemnie w zakresie własnych kompetencji do wydawania i odwoływania 
swoim pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania powierzonych danych osobowych na 
podstawie obowiązujących przepisów wewnętrznych każdej ze Stron, a w szczególności na podstawie 
wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje każda ze Stron w swojej siedzibie. 

13. Imienne upoważnienia są ważne do odwołania, nie później jednak niż do dnia zakończenia świadczenia 
usług zgodnie z umową ………………, o której mowa w § 1 ust. 1. Upoważnienia wygasają z chwilą 
ustania zatrudnienia pracownika u Udzielającego Zamówienia oraz Przyjmującego Zamówienie. 

14. Każda ze Stron zobowiązana jest prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych związanych z realizacją powierzonych czynności do przetwarzania danych osobowych. 

15. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w poufności wszystkich danych powierzonych mu w 
trakcie obowiązywania umowy i sposobu ich zabezpieczenia oraz do podjęcia wszelkich kroków 
służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych i 
sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak po jego ustaniu. 

 
§ 3 

 
Odpowiedzialność 

1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  
z niniejsza Umową.  

2. Strony zobowiązują się do informowania w formie pisemnej, nie później niż w terminie 3 (trzech) 
dni począwszy od dnia powzięcia informacji, o jakimkolwiek Incydencie, postępowaniu, w 
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania Danych w związku z 
niniejszą umową. Strony zobowiązują się również do wzajemnego informowania o jakiejkolwiek 
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu sądu, dotyczącym Przetwarzania Danych, skierowanych do 
którejkolwiek ze Stron, a także o wszelkich planowanych, o ile Stronom są wiadome, lub 
realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania Danych przez Strony (mogących 
obejmować Dane osobowe, objęte niniejszą umową). 

3. W przypadku, gdy każda ze Stron zamierza uczestniczyć w postępowaniach, kontrolach i 
inspekcjach, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest umożliwić uczestnictwo w takich 
czynnościach.  

4. Jeżeli w przypadku naruszenia przez Stronę przepisów powszechnie obowiązującego prawa w 
zakresie Przetwarzania Danych, w tym w szczególności Ustawy, Ustawy o ochronie informacji w 
ochronie zdrowia, Ustawy o prawach pacjenta lub postanowień niniejszej Umowy, Strona zostanie 
zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub ukarana grzywną lub zobowiązana do uiszczenia 
innych należności, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Strona zobowiązuje się 
do niezwłocznego zwrócenia równowartości kwot uiszczonych przez Stronę w związku z nałożeniem 
obowiązku zapłaty odszkodowania, grzywny lub innych kwot. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich przypadkach naruszenia 
bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania Danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 
 

§ 4 
Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy nr …………………………. 
2. Administrator Danych Osobowych każdej ze Stron jest uprawniony do wypowiedzenia 

przedmiotowej Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia celu i 
zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie. 
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3. W przypadku ustania Umowy każda ze Stron zobowiązana jest do zwrotu Administratorowi danych 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej lub elektronicznej oraz do 
trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji 
wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów, zawierających powierzone do przetwarzania 
dane osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić powierzone do przetwarzania dane osobowe 
w terminie 7 dni od dnia ustania niniejszej Umowy.  
 

§ 5 
Współpraca Stron 

 
1. Strony są zobowiązane do współpracy w zakresie nadzoru nad wykonaniem niniejszej umowy. 
2. Strony w formie pisemnej, bądź w formie ustnej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

będą dokonywały uzgodnień i podejmowały decyzje poprzez swoich przedstawicieli 
odpowiedzialnych za realizację Umowy: 

a) Ze strony Udzielającego Zamówienie: …………………………………………………….. 
b) Ze strony Przyjmującego Zamówienie: ……………………………………………………. 

3. Zmiana przedstawiciela, numer telefonu i adresu e-mail nie stanowi zmiany Umowy i jest skuteczna 
z chwilą powiadomienia drugiej Strony o dokonanej zmianie. Uzgodnienia i decyzje przedstawicieli, 
o których mowa w niniejszym ust. 2 powyżej będą wiążące dla Stron, tak długo jak nie zmieniają 
postanowień niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Udzielającego 

Zamówienia jeden dla Przyjmującego Zamówienie. 
 
 
 
 
 

………………………….…………..  ………………………………..……….. 
Udzielający Zamówienie Przyjmujący Zamówienie 

 


