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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6r,vienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dzierizawn aparatu do automatyczne.i analizy nroczu wyposaZoncgo rv UPS

wraz z paskami do oceny parametr6w fizyl<o-chemicznych" znal< sprawy
o d cz. * d zi e rL. I 3 18 I 2020.

Zanawiajqcy, Samodzielny Publiczny Za,l<krtl Opieki Zdrolvotnei, dz.iala.iqc na poclstawie art. 3B

t"tst. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 rol<u Prawo Zani6wieri PLrblicznych (tj. Dz.U. 2201c) r. poz.

1843), przedstawia ponizej tre{6 zapytari wraz z wyja6nienianri do Specyf,ikacji Istotrrych WarLrnl<6w

Zam6rryienia (zwane.i dalej "SI WZ"):

Czy Zanawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferowanie analizatora wyprodul<owanego przed 2016 roliiem?
Of,erowany analizator bgdzie w pelui sprawlly, objgty pelnym serwisern i i przegl4danri.

OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Dot. Zal4cnrik 6 umowy pl(. 15 - czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg na zmiang,,godzin" na,,goclzin r'v

dui robocze"?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Zal4aznil< 6 umowy pl<t.15 - czy Zanawiaj4cy zgodzi sig na zmieniony ponize.j zapis:

"Wylconawca zobowi4z.any jest do pokrycia koszt6w badari w najblizszynr laboratoriunr."

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

L)ot. Zalqcznil< 6 umorvy pl<t. l6 ^ czy Zarnawiaj4cy z-godzi sig rra zmieniony ponizej zapis:

" Mo2liwo5t, zglaszania awarii i usterel< non-stop tj.2411. Mo2liwo(6 hontal<tu telefonicznego
ln2ynierem Serw i su/Specj al i st4 Tech nicznym. "

OdporviedZ - zgodnie z SIWZ
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l)ot.Zaltlc'zn il< nr'6 - ullowa . ,

Czy Z'anawiaj4cy wyraLa zgodE na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wyl<orzystaniu
l<r.r,a I ifi kowan ego podp i su e I ektron icznego przez Wyko nawcg?

W obecrre.i sytuacji epidernii Urz4d Zam6wieh PLrblicznyclr zachgcazatnawiaj1cych do komunil<owania
sig z wykonatvcanti za pomoc4 Srodk6w kornLruil<acji elel<tronicznej. I(walifil<owany podpis
clektrolticzrty ura sl<utek prawny r6wnowa2ny podpisowi wlasnorgczr.relnu. Potwierdzenie tej zasady
znzridtrjc sig w art.7B(l) ltodeksLr cywilnego, l<t6ry zr6wnuje kwalifil<owany podpis elektroniczny z
pocl p isem wlasnorgczn),1r.

Odpowiedl - nie

Cz,y Zarnatvia.i4cy u,yraZa zgodg na dodanie we wzorze Lrmowy riastgpuj4cego postanowienia?

Pozet ztniattami Llnlowy dopuszczotrynri w art,l44 ust.I Pzp dopuszcza sig mo2liwo$6 znian
postanotvieti zawarte.i Llt'lrowy, w tynr poszczeg6lnych zam6wieri, gdy koniecznoSi zmiany
spor,r,ot1,:rvana jest ol<olicznodciarni poza l<ontrol4 stron, l<t6rych dziatrai4c z nale2yt4 staranno(ci4 strony
rrie mog,ly przewidziei w chrvili zawrerania umowy. Dotyczy to w szczeg6lno$ci takich okolicznoSci
.1a,1< zagroielrie epidemiologiczne, zamieszl<i, al<ty terroru, zaml<niEcie granic, rz4dowe ograniczenia
rrigdzynarodowego transportu, utrudnienia na lotnisl<ach i granicach, tj. okolicznoSci o clrarakterze
tzr.r,. sily wyzszej. W czasie trwania sily wyZszej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub
rricprawldlowe wyl<ouanie Unrowy, gdy ponosi wing umy3ln4 za nartszetria. Wykoriawca dolozy
tvszellticlt sttrrati, aby pominro istnierria sily wyZszej zapewnii ciqglo66 dostaw wszystkich prodLrl<t6w
na bicz4co i zgoduie ze sl<ladanytni zan6wieniami oraz zobowi4zuje sig inforrnowac Zarnawia.i4cego
niczwlocznie i na bieZaco o wszell<ich trLrdno6ciaclt zwiqzanych z dostarczeniem zam6wionvcl'r Drzez
nicgo prodLrl<t6lv.

Ponadto, tnaj4c na uwadze al<tualn4 panderrig wirusa SARS-CoV-2, zwi4zanq z tym sytuacjg
.qlobalnego zasro'Zenia zdrowia oraz dynamicznie znieniaj4ce sig okoliczno5ci zewngtrzne, na l<t6re
Wyl<ottau,ca nie nra lvplywLt (lv tytn ograniczenia naldadane przez pahstwa dotl<nigte panderni4),
stattowiqce oltoliczno6i o cltarakterze tzw. sily wyZszej, Strony zgodnie postanawiaj4,2e w czasie
trrvania pandemii dol<onywanie napraw Urz4dzenia bgdzie uzaleznione od aktualnej sytuacji
epidcnriologiczne.j w krajLr i za gr^anic1 oraz zwiqzarrych z t4 sytuacj4 ol<oliczroSci, w tym w
szcze 96lrroSci od dostgpnoSci czg6ci zamiennych do Urz4dzenia, dostgpno(ci zdolnych do
przepro"r,adzettia naprawy itrzynier'6w serwisowych i faktycznej mozliwoSci bezpiecntego dla
pac.ientirw, personelu I(upLrj4cego oraz inLynier6w serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy
Urzllclzenia w miejscu jego firnl<cjonowatia, Strony niniejszym akceptLrj4, '2e czas naprawy moze ulec
przedluzeniu, a sau'ta naprawa nto2e zostai odroczona w czasie,

Uzasadn ierr ie:

Z uwag,i na wy.jqtl<owoSi sytuac.li, jal<4 jest wybLrch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie
zrrieniaiqce sig ol<oliczrioSci zewngtrzne, na l<t6re Wykonawca nie ma wplyr,vu, w tytx: potencjalnie
oglatticzon4 dostgprroS6 wybranych prodr-rl<t6w zwi4zan4 z nagtym i niemo2liwym do przewidzenia
zu,igkszeltienr 6rviatowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz
pode.irrowarrc przez paristwa dotl<nigte epiderni4 - w tym Polsl<g - Srodki profilaktyczne i zat'adcze,
tal<ie jalt: zarll<nigcie granic i oglaniczenie rnigclzyrrarodowego trausporllr, zwigkszone kontrole na
lotniskaclr i granicach, atal<2e inne dodatkowe obowi4zl<i nakladane na producent6w i dystrybutor6w
proclLrl<t6r,v w selctorze ochrony zdrowia, stanowi4ce okoliczno66 o charal<terze tzw. sily wy2szej,
zlo2one przez Zantawia.lqcego zanr6wienia mog4 nie zosta6 zrealizowane lub mog4 zosIa6 zrealizowane
w p6zrriejszynr terminie lub lri odbiegaj4cej od zam6wienia liczbie produkt6w. Wykonawca
zobor,vi4zr,rie sig inlbrnrowac Zatnawia.j4cego niezwlocznie i na biel4co o wszelkicli trudnoSciach
ztvi4z,artych z dostarczen iem zaln6lvionyclr przez niego produkt6w.

Odoowied2 - tal<

Sprawq prowadzi -* Anna Jastrzgbska



Par.2 ust" 12, 14 Czy Zamawiaj1cy wyrazi zgodq na to, aby termin platno5ci byl liczorrl, od daty
r,vystawi en i a faktu ry?

OdpowiedZ - zgodnie z SIW Z

Pat. 5 Czy Zamawiaj4cy jako adrninistrator danych osobowych, kt6r'e rnog4 znajdowad sig na aparatach
bgd4cych przednrioteur zanr6wienia i do lct6rych w zwi4z,l<u z prawidtowq realiz.ac.i4 oborvi4zl<6rv
wynif<aj4cyclr z umowy o t-tdzielenie zam6wienia publicznego, tj. przylqczenie do sieci, dolionywanie
przegl4d6w, Swiadczenie uslug serwisowych moze niied dostgp Wylconawca,wyrazi zgodg na zawaroie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? LJmowa powierzenia przetwarzania danych
osobowyclr zawartazostataby z Wykonawc4 jako procesoreln wgzat4czonego wzorll.

OdpowiedZ, tal<

Par. B ust. I Czy Zanawiaj4cy wyrazi zgodg, aby uprawnienie do oclst4pieuia od umowy przys{Lrgiwato
po bezslcutecznym pisetnnytn wezwaniu Wyl<onawcy do nalezytego wyl<onauia utitow)/ z
wyznaczeniem dodatl<owego terminu, nie kr6tszego ni2 3 dni robocze?

Odpowied2 - tal<

Parametry graniczne poz. 3

Czy zamawiajqcy dopuSci aparaty z moZliwoSci4 zdefiniowania barwy r przejrz,ystoSci moczu
prze'z u?ytkownika?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

W imieniu zamaiviaj4cego

DYRE T
Samodzi

Zaklad:'t

l"dhoula
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu roku (dalej: Umowa)

pomiqdzy

REGON: , NIP:

, pod numerem KRS

, wpisanym do Rejestru Przedsiqbiorc6w
zwanym dalej Administratorem,

z siedzibq , ul.
prowadzonego przez Sqd

reprezentowanym przez :

o

,,...,,..,2 siedzibq w,....,,.,.,..,..,., wpisanq

dalej Procesorem,

reprezentowanq przez:

t qcznie zwanych,,Stronami"

do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez .,.,,..,..,....,......, zwanE

Majqc na uwadze, 2e:

r w dniu ... Strony zawarly umowq .. (zwanq dalej ,,Umowq gidwnq"), ktdrej

przedmiotem jest ............,

. uslugi Swiadczone przez Procesora w ramach Umowy gt6wnej sq zwiqzane z wykonywanit-.m przez

Procesora operacji na danych osobowych w imieniu Administratora,

r Administrator, jalco administrator danych osobowych jest obowiqzany zapewnii, i2 przetwarzanie

przez Procesora danych osobowych w jego imieniu bqdzie cldbywaio siq zgodnie z art.28 ust. 3

rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20!61679 z dnia 27 kwietnia 201.6 r, w sprawic

ochrony os6b flzycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swol:odncgo

przeplywu tal<ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (o96lne rozporzqdzcnie o ochronie

danych),

Strony postanowity zawrze( umowq o nastqpujqcej tredcr:

S1

Definicje

U2yte w umowie ol<re6lenia bqdq miaty nastqpujqce znaczenie:

1) Rozporzqdzenie (UE) 20L61675 - oznacza rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (tJE)

20!61679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony. os6b fizycznych w zwiqzku z przetwerrzaniem

danych osobowych iw.sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrel<tywy

95l46lWE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych);



Z) Umowa gl6wna - oznacza zawarra przez Strony umowQ o 6wiadczenie uslug z dnia .........,.'......,."

3) Ustugi - oznaczajq ustugi serwisowe wyrob6w medycznych u2ywanych przez Administratora,

wyKonVWane w zakresie koniecznym do wykonania Umowy gi6wnej;

4) administrator - oznacz-a osobq fizycznq lub prawnq, organ publiczny, jednostkq lub inny podmiot,

kt6ry samodzielnie lub wsp6lnie z innymi ustala cele isposoby przetwarzania danych osobowych;

5) dane osobowe - oznacza dane w rozumieniu art.4 pkt 1) Rozporzqdzenia (UE) 20161679, tj, wszelkie

informacjc dotyczqce zidentyfikowanej lub mo2liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

6) naruszenie ochrony Danych Osobowych - oznacza naruszenie bezpieczedstwa prowadzqce do

przypaot(owego lub niezS;odnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego

ujawnicnia lub nieuprawnionego dostqpu do Danych Osobowych przesytanych, przechowywanych lub

w inny spos6b przetwarzanYch;

7) organ nadzorczy - oznacz.a niezale2ny organ publiczny ustanowiony przez pafistwo cztonkowskie

zgodnie z art. 51 Rozporzqdzenia (UE) 201"61679;

8) przetwarzanie * oznacza operacjq lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub

zestawach danych osobowych w spos6b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takE jak

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzqdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub

modyfikowanie, pobieranie, przeglqdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostqpnianie, dopasowywanie lub tqczenie, ograniceanie,

usuwanie lub niszczenie;

9) podmiot przetwarzajqcy * oznacz.a osobq fizycznq lub prawnq, organ publiczny, jednostkq lub inny

podmiot, ktdry przetwarz,a dane osobowe w imieniu administratora;

1O) paristwo trzecie - oznacz.a padstwo nienale2qce do Europejskiego Obszaru Gospodarczego'

9z

Przedmiot umowv

prze dmiotem niniejszej umowy jcst okre6lenie zasad przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych,

kt6re Proccsctr przctwarza w imieniu Administratora'

5r

Dane osobowe przetwarzane przez Procesora w imieniu Administratora

J-. Administrator jal<o administrator, dziatajqc na podstawie art.2U ust.3 Rozporzqdzenia (UE)

20161679, powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych medycznych pacjent6w Administratora

(dalcj, jako,,Dane Osobowe") na potrzeby (wiadczenia Ustug, do kt6rych realizacji Procesor

zobowiqzal siq w Umowie gtdwncj.

2. procesor, jal<o podmiot przctwarzajqcy przyjmuje Dane Osobowe do przetwarzania izobowiqzuje siq

je przetwarza6 w imieniu Administratora na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie.

3. Na powicrzone Zleccniobiorcy Dane Osobowe skiadajq siq nastqpujqce typy danych w szczeg6lno3ci



h

Dane o stanie zdrowia

Dane kohtal<towe

7.

Procesor jest uprawniony do wykonywania na Danych Osobowych wszell<ich zautomatyzowanych lub

niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych iniezbqdnych dla rcalizacji U.slug,

kt6re mogq obejmowa6 m.in.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzqdl<owanic, aktualizacjq,

przechowywanie, archiwizowanie, modyfikowanie, pobicranie, lcopiowanie, przcglqcjanic,

wykorzystywa nie, u dostqpnianie, usuwanie lu b niszczcnie.

Procesor jest uprawniony do przetwarzania Danych Osobowych wytqcznie w cclach zwiqzanych z

realizacjq Usiug Swiadczonych Administratora na podstawie Umowy gtdwncj,

Administrator oSwiadcza, 2e spetnit wszelkie warunki legalnodci przctwarzania Danych Osoborvycr.r,

Administrator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie Danych Osobowych w jego imicniu przez okrcs

obowiqzywania niniejszej umowy.

W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej umowy Strony poni2cj wyznaczajq osoby

wla6ciwe do kontalctu w sprawach zwiqzanych z wyl<onaniem tej umowy, po jednej osobie zlcai.dejt-c

Stron oraz ich zastqpc6w w przypadku nieobecnoici (Rekome-ndowane jest wskqzanie poniiej lakich

os6b z wskazaniem ich imienia, nqzwiskq oraz danych kontaktowych w celu zapewnienia kontroli nad

komunikaciq pomiqdzy stronami w sprawach zwiqzanych z ochronq danych np, dotyczqcq zglaszania

nq ru sze. h och ro ny d a nych):

a. Osoby kontaktowe po stronie Administratora

1. ................... - jako gl6wna osoba l<ontal<towa

2. ................... - jako osoba zastqpujqca

b. Osoby kontal(towe po stronie Procesora

'1, ......., g:.'.:-a..... .- jako gt6wne osoby kontal<towe

2. ..............., - jako osoba zastqpujqca

54

Dalsze powierzenie przetwarzania danych

t. Procesor jest uprawniony do korzystania z uslug innego podmiotu przctwarzajqcego lv tral<cle

realizacji przetwarzania Danych Osobowych na podstawie niniejszej umowy, pod warunl<iem

poinformowania Administratora o ka2dym planowanym dalszym powierzcniu przetwarzania Danych

osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczQcych tal(ich innych podnrlot6w

przetwarzajqcych, w szczeg6lno3ci o zastqpieniu dotychczasowego podmiotu przetwarzajqcego przez

a

4

4

6
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innego ustugodawcq lub o rezy6;nacji z ustug innego podmiotu przetwarzajqccSo/ oraz z zastrzezenlem

ust. 2.

Admlnistrator jest uprawniony do wyra2cnia sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzanla

Danych Osobowych uslugodawcy wsl<azancmu przez Procesora w terminie 7 dni od otrzymania od

Zlcceniobiorcy informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi

przctwarzajqcemu lub o zastqpicniu dotychczasowego podmiotu przetwarzajqcego przez innego

ustugodawcq, W przypadku zto2enia sprzcciwu przez, Zlcceniodawcq dalsze powierzenie

przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora podmiotowi objqtemu sprzeciwem jest

nicdopuszczalne.

Proccsor jcst zobowiqzany zapewnii, i2 inny podmiot przetwarzajqcy, z kt6rego ustug zamierza

korz-ystai przy przctwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczajqce gwarancje wdro2cnia

odpowicdnich Srodk6w technicznych iorganizacyjnych, by przetwarzanie spetnialo wymogi

Rozporzqdzenia (UE) 2016/679 i chronito prawa os6b, kt6rych dane dotyczq.

Dalszc powicrzenie czynnosci przctwarzania innemu podmiotowi przetwarzajqcemu, o kt6rym mowa

w S 4 ust. 1, jest mo2liwe jcdynie pod warunl<iem nalo2enia przez Procesora na ten inny podmiot

przctwarzajqcy na mocy umowy tych samych obowiqzk6w ochrony danych, jakie spoczywajq na

Zlcccniobiorcy w ramach niniejszcj umowy, w szczeg6lno6ci obowiqzku wdro2enia odpowiednich

Srodl<6w technicznVch iorganizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom art' 32

Roz-porzqdzenia ( U E) 2,01'6 / 67 9.

w przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych osobowych innemu podmiotowi

przctwarza1qccmu przez Procesora wiq2e siq z transferem tych danych do pa6stwa trzeciego, l<t6re

nic zapewnia odpowiednicgo poziomu ochrony danych osobowych na swoim terytorium

ijcdnoczerinie bral< jcst innych podstaw umo2lwiajqcych transfer Danych Osobowych do tcgo pa6stwa

trzccicgo, Administrator podpisze z podmiotem przetwarzajqcym zlokalizowanym wtakim panstwic

l.rzecim umowq zawicrajqcai:

a. ,,Standardowc l(lauzulc Umowne" przyjqte na mocy Decyzji

lutcgo 2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych

procesor6w z paristw trzecich, bqdi

b. ,,Standardowc Klauzulc Ochrony Danych" przyjqte zgodnle

Rozporzqdzenia (UF) 2016 I 679,

l(omisji 2.010/87lEU z dnia 5

z kraj6w Unii Europejsl<iej dcr

z art. 46 ust. 2 lit c i d

lub upowa2ni na pi:imie Proccsora do podpisania wy2ej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie

talclej umowy z podmiotcm przctwarzajqcym zlokalizowanym w pa6stwie trzecim uprawnia Procesora

do l<orzystania z uslug tcgo podmiotu przetwarzajqcego przy przctwarzaniu Danych Osobowych'

Unlowa, wst(azana w ust. 6 i ust. 7 powy2ej zawierana jest w formic pisemnej. Wym6g pisemnodci

umowv spctnia umowa zawarta w formie clel<tronicznej'

proccsor ponosi wobcc Administratora pelnq odpowiedzialno66 za niewywiqeanie siq innego

podm iotu przctwa rzajilccgo, l<t6rem u powicrzyl przetwarza nie Danych Osobowych, ze

4

5,

7.



J

spoczywajqcych na nim obowiqzk6w ochrony danych. W takim przypadl<u Administrator ma prawo

2qdai zaprzestania korzystania przez Procesora z uslug tego podmiotu w procesic przctwarzania

Danych Osobowych.

2,

55

Obowiqzl<i Zleceniobiorcy

Procesor jest obowiqzany przetwarzai Dane Osobowe wytqcznie na udokumentowane polcccnic

Administratora, co dotyczy te2 przel<azywania danych osobowych do paristwa trzecicgo lub

organizacji miqdzynarodowej, przy czym za udokumentowanc polccenic Administratora uwa2a siq

polecenia przekazywane drogq eiektronicznq lub na pi5mie. Powy2szy obowiqzcl< nie dotyczy sytuacji,

gdy wym69 przetwarzania Danych Osobowych naktada na Procesora prawo Unii Europcjskiej lub

prawo lub prawo kraju jego siedziby" W takim przypadku przed rozpoczqciem przetwarzania Proccsor

poinformuje Zleceniodawcq o tym obowiqzl<u prawnym, o ile prawo lo nie zabrania udzielania talciej

informacji z uwagi na wa2ny interes publiczny.

Procesor jest odpowiedzialny za ochronq powicrzonych mu do przetwarzania Danych Osobowych.

Procesor podejmuje wszelkie drodki wymagane na mocy art. 32 Rozporz-qdzenia (UH) 201616'19 w cclu

zapewnienia bczpiecze6stwa Danych Osobowych.

Procesor zapcwnia, by osoby upowa2nione przez niego do przctwarzania danych osobowych

zobowiqzaly siq do zachowania tajemnicy Danych Osobowych iSrodl<6w ich zabezpieczcnia earown<r

w ol<resie obowigzywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiqzaniu.

Procesor przestrzega warunkdw l<orzystania z ustug inncgo podmiotu przetwarzajqcego/ o kt6rych

mowa w $ 4 niniejszej umowy.

6, Na 2qdanie Administratora, Procesor poinformuje Zleceniodawcq o lol<alizacjl przctwarzania Danych

Osobowych przcz Proccsora oraz inne podmioty przetwarzajqce, o l<torych mowa w $ 4 niniejszcj

umowv.

7. Procesor, biorqc pod uwagq charakter przetwarzania, jest obowiEZany w miarq moiliworici ponragai

Administratora poprzez odpowiednie 6rodl<i techniczne i organizacyjnc wywiqzai siq z obrowiqzl<u

odpowiadania na 2qdania osoby, ktdrej dane dotyczq, w zal(rcsic wykonywania jej praw okreSlonych

w rozdziale lll Roz-porzqdzenia (UE) 201,61679, w szczeg6lnoSci Procesor jcst zobowiqzanv

poinformclwai Zleceniodawcq o wszelkich otrzymanych pytaniach lub 2qdaniach os6b, ktorych

dotyczq Dane Osobowe (podmiot6w danych). Przel<azanic przcz Procesora wy2cj wskazanych

informacji nastqpuje niezwtocznie, ale nie p6lniej ni2 w tcrminie 3 dni od otrzymania pytania lub

2qdania od podmiotu danych. Procesor nie jest uprawnlony do samodziclnego - w szczr-.gcilnoscl bcz.

konsultacji ze Zleceniodawcq- udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania dziatah w zwiqzl<u z

2Edaniami podmiot6w danych,

5.
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Proccsor, uwzglqdniajqc charakter przetwarzania oraz dostqpne mu informacje, pomaga

Administratora wywiqzai siq z obowiqzk6w ol<reSlonych w art. 32-36 Rozporzqdzenia (UE\ 20t01679.

proccsor jest obowiqzany udostqpnii Administratora wszelkie in{ormacje niezbqdne do wykazania, i2

spetnia obowiqzki okre(lone w niniejszym paragrafie umowy oraz umo2liwia Administratora lub

upowaTnioncmu przez niego audytorowi przeprowadzanie audyt6w, o kt6rych mowa w 5 6 niniejszei

umowy i przyczynia siq do nich.

W zwiqzl<u z obowiqzkiem okre6lonym w ust. 9 powy2ej Procesor niezwtocznie poinformuje

Zlcceniodawcq, je2eli jego edaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporzqdzenia (UE)

2016/6/9 lub innych przepis6w Unii Europejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych

osobowych.

proccsor niczwtocznie poinformuje Zleceniodawcq o jakimkolwiek postqpowaniu, w szczeg6lno6ci

administracyjnym lub sqdowym, dotyczqcym przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora, o

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczqcym przetwarzania Danych Osobowych,

sl<ierowanej do Zlcceniobiorcy, a tal<2e o wszell<ich czynnodciach l<ontrolnych podjqtych wobec niego

przcz organ naozorczy oraz o wynil<ach takiej kontroli, je2eli jej zakresem objqto Dane Osobowe

powierzone Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy.

12, proccsor po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowiqzany bez zbqdnej

zwioki zgtosii je Administratora wsl<azujqc w zgtoszeniu:

a. charal<ter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarq mo2liwo6ci wskazywai

kategorie i przybli2onq liczbq osdb, kt6rych dane dotyczq, oraz kategorie i przybli2onq liczbq

wpis6w Danych Osobowych, kt6rych dotyczy naruszenie;

b. opis mo2liwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;

c. opis (rodkdw zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zaradzenia

naruszcniu ochrony Danych osobowych, w tym opis dziala6 podjqtych w celu

zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutk6w naruszenia.

06

Prawo audYtu

Administrator jest uprawniony do przcprowadzcnia audytu przetwarzania Danych Osobowych w

zalcresie niniejszej Umowy w celu zweryfikowania, czy Procesor spetnia obowiqzki okre6lone w 5 5

niniejszej umowy.

strony ustalajq nastqpujqce zasady prowadzenia audytu, o kt6rym mowa w ust.1 powy2ej:

a. Audvt moze polega6 zar6wno na 2qdaniu przedstawienia dokument6w oraz informacji

dotyczqcych przctwarzania danych, jak i na czynno6ciach kontrolnych prowadzonych

w miejscu przetwarzania danych w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od

poniedziatku do piqtku, z wytqczeniem sob6t i(wiqt) w godzinach od 10:00 do 1"6:00, po

10

11

?,
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uprzednim poinformowaniu Zleceniobiorcy drogq elel<tronicznq na adres c-mail:

... o terminie audytu ijego zakresie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczqcicm

audvtu.

b. Administrator prowadzi audyt osobi6cie lub za podrednictwcm niezalc2nych audytorow

zewnqtrznych, kt6rzy zostali upowa2nieniu przez Administratora do przeprowadzcnia audytu

w jego imieniu.

Czynno3ci kontrolne prowadzone w tol<u audytu, o kt6rych mowa w 5 6 ust" 2liI. a, mogq polcgai w

szczegdlno6ci na sporzqdzaniu :

a. notatel< z przeprowadzonych czynnodci (w szczeg6lnoSci notatel< z odebranych wyjadnicri i

przeprowadzonych oglqdzin),

b, kopii dokument6w dotyczqcych przetwarzania Danych O.sobowych,

c. wydruk6w Danych Osobowych z system6w informatycznych,

d. wydru16w lcopii obraz6w wy6wictlanych na el<ranach urzqdze1 wchodz-qcych w sl<tad

system6w informatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobowych,

e, kopii zapis6w rejestr6w system6w informatycznych,

f. zapisdw konfiguracji technicznych Srodkdw zabezpieczeri systcm6w informatycznych,

w lctdrych odbywa siq przetwarzanie Danych Osobowych.

Administrator dostarcza Zleccniobiorcy kopiq raportu z przeprowadzoncgo audytu, W przypadl<u

stwierdzenia w toku audytu niezgodno6ci dziatal Zleceniobiorcy z niniejszq umowq lub przepisami o

ochronie danych osobowych, do kt6rych stosowania Procesor jest obowiqzany, Proccsor niczwlocZ-ntc

zapewni zgodno6i przetwarzania Danych Osobowych z postanowieniami umowy lub przepisatni,

kl;6rych naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu.

57

OdpowiedzialnoSi Stron

procesor odpowiada za szkody, jal<ie powstanq u Administratora lub os6b trzocich vv wyniku

niezgodnego z niniejszq umowq przetwarzania przez Procesora Danych Osobowych.

W przypadku niewyl<onania lub nienale2ytego wyl<onania przcz Proccsora niniejszej umowy, Procesor

zobowiqzuje siq do zaplaty odszkodowania na zasadach o96lnych.

58

Postanowienia koricowe

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas obowiqzywania Umowy gt6wnej.

Wypowiedzenie Umowy gl6wnej skutkuje r6wnoczesnym wypowiedzeniem niniejszej umowy.

W przypadku, gdy wyniki audytu, o kt6rym mowa w 5 6 niniejszej umowy lub l<ontroli

przeprowadzoncj przez organ nadzoru u Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przctwarzajqccgo,

4,

2.

1"

1..

2.
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ktdremu Procesor powierzyl przetwarzanie Danych Osobowych wykaiq, i2 Procesor w spos6b

zawiniony naruszyt postanowienia niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzglqdnienia przez

Procesora 2qdania, o l<t6rym mowa w 5 4 ust, 7 niniejszej umowy, Administrator jest uprawniony do

rozwiqzania tej umowy ze sl<utkiem natychmiastowym.

W przypadku rozwiqzania niniejszej umowy, Procesor zale2nie od decyzji Administratora usuwa lub

zwraca Administratora powierzone Dane Osobowe, w tym wszelkie noiniki zawierajqce Dane

Osobowe oraz niezwlocznie inieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokument6w izapis6w na

wszell<ich nodnil<ach, zawicrajqcych Dane Osobowe - je6li nodniki te nie podlegajq zwrotowi do

Administratora, chyba 2c prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju siedziby Zleceniobiorcy nal<azujq

Zlcccniobiorcy dalszc przechowywanie Danych Osobowych, W takim przypadku za przetwarzanie w/w

danych po rozwiqzaniu niniejszej umowy Procesor odpowiada jak administrator.

Procesor jest obowiqzany niezwtocznie wykona6 obowiqzek, o kt6rym mowa w ust. 4 powy2ej, nie

p6iniej jednak ni2 w terminie 14 dni od rozwiqzania niniejszej umowy, jak r6wnie2 poinformowai o

tym Zleceniodawcq na pi6mie w terminie 3 dni od jego wykonania.

Wszelkic zmiany lub uzupelnienia w niniejszej umowie wymagajq zachowania formy pisemncj pod

rygorem niewa2noici,

W kwcstiach nieuregulowanych ninicjszE umowq majq zastosowanie przepisy l(odeksu Cywilnego

oraz Rozporzqdzenia (tJE) 2016/679.

Wszelkic spory wynil<te zc stosunku prawnego objqtego niniejszq umow.l rozpatrywane bqdel przez

sqd wtaSciwy dla siedziby Administratora.

9. Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej ze Stron.

Administrator Procesor


