
                                                                                                                                    Załącznik nr 5 

    UMOWA                                                               
powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu. …......................... pomiędzy:
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą   w Busku-
Zdroju przy ul. Sądowa 9, posiadającym numer NIP 6551793956 oraz numer REGON 292448808,
reprezentowanym  przez  Mariusza  Klimczyka  -  Dyrektora,  zwanym  dalej  Zleceniodawcą,  
a .............................................................................................................................................................
z siedzibą  w Busku-Zdroju przy ul. …........................................................., posiadającym numer
NIP  …...............................  oraz  numer  REGON  …..............................  reprezentowanym  przez
…............................ – Dyrektora, zwany dalej Procesorem.

§ 1  
1. Zleceniodawca  i  Procesor oświadczają,  że  zawarli  umowę  

w dniu …...... na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie  diagnostyki obrazowej RTG,
zwaną dalej umową główną.

2. Zleceniodawca  oświadcza,  że  jest  administratorem  danych  osobowych
w  rozumieniu  ustawy  z  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie danych  osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135)  zwana dalej Ustawą w stosunku do danych powierzonych
Procesorowi.

§ 2
1. Procesor  może  przetwarzać  dane  osobowe  przekazane  przez  Zleceniodawcę  wyłącznie

w celu zgodnym z niniejszą Umową i Umową Główną.
2. W  celu  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  Umowy  Procesor  może

powierzać następujące dane: imię i nazwisko, pesel, adres, wyniki badań.
3. Procesor  może  powierzyć  przetwarzanie  danych  osobowych  podmiotowi  trzeciemu

( podwykonawcy), jeśli wynika to z zakresu niniejszej Umowy lub po uzyskaniu uprzedniej
zgody  Zleceniodawcy  na  powierzenie  podwykonawcy  dalszego  przetwarzania  danych
osobowych  w  określonym celu  i  zakresie,  wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

4. Procesor  zobowiązuje  się  do  przetwarzania  danych  wyłącznie  we  własnym  systemie
informatycznym  i  udostępnia  drogą  elektroniczną  wyniki  badań   upoważnionym
pracownikom Zleceniodawcy.  Zabrania się  jakiegokolwiek kopiowania i  utrwalania tych
danych poza systemem informatycznym.   

5. Procesor  w  związku  z  wykonywaniem  Umowy  jest  zobowiązany  
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opisanych w Polityce
Bezpieczeństwa Zleceniodawcy, Ustawie i Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy
informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  z  dnia  29  kwietnia  2004r.
(Dz. U. Nr 100, poz.1024).

6. Procesor  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  udostępnieniem  osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.



§ 3
1. Procesor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy.
2. Procesor  oświadcza,  że przed rozpoczęciem przetwarzania  danych osobowych podejmie
środki  techniczne i  organizacyjne  mające  na  celu  zabezpieczenie  powierzonych  danych
osobowych stosowanie do przepisów, o których mowa w art.  36-39 Ustawy oraz spełni
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.

§ 4
1. Procesor  zobowiązuje  się  do  nadzoru  nad  przestrzeganiem  zasad  ochrony,  

o  których  mowa  w  §  3  ust.  2  lub  wyznacza  do  tego  administratora  bezpieczeństwa
informacji.

2. Procesor  zobowiązuje  się  do  dopuszczenia  do  przetwarzania  danych  wyłącznie  osoby
posiadające upoważnienie nadane przez Procesora.

3. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  poufności  danych  osobowych
przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie
będzie przekazywać, ujawnić i udostępnić tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 5
1. Procesor  odpowiada  za  szkody,  jakie  powstały  wobec  Zleceniodawcy  

lub  osób trzecich  w  wyniku  niezgodnego  z  Umową  przetwarzania  danych  osobowych.
Odpowiedzialność,  o  której  mowa  w  niniejszym  ustępie,  wynika  
z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych w Kodeksie cywilnym.

2. Procesor  po  zakończeniu  przetwarzania  danych  osobowych  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego usunięcia powierzonych mu danych.

§ 6
Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej.

§ 7
Zmiana  niniejszej  Umowy  może  nastąpić  tylko  w  formie  pisemnego  aneksu  pod  rygorem
nieważności.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Ustawy  oraz
Kodeksu cywilnego.

§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Procesor Zleceniodawca

…...................................                                                                             .....................................

 


