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Um ow a powi erzeni a przetw aizani a danych oso bowych
Zawarta w dniu roku (dalei: Umowa)

pomigdzy

Samodzielnym Publicznym Zal<ladem Opieki Zdrowotnej z siedzibq: ul. Kilirflskiego 29,0g-110 Siedlce,
REGoN: 000310309, NIP: 821-20-56-050, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez Sqd
Rejonowy dla m' st. Warszawy w Warszawie; pod numerem l(RS 1957, zwanym dalej Adrninistratorem,

reprezentowanym przez:
- Dyrektora SPZOZ Miroslawa Leskowicza

z siedzibq w: .................. wpisan4 do rejestru przedsigbiorc6w prowadzo nego przez
pod numerenr I(RS 0. .....NIp:
reprezentowan4 pnez..

,, zwanq dalej Procesorem,

Lqcznte zwanych'Str.o na m i"
Maj4c na uwadze,2e:

' w dniu Strony zawarly umow? ../SPZOZ|202\ (zwanqdalej ,,UmowE gl6wnq,'),
kt6rej przedmiotern jest dostawa odczynnik6w, material6w zu2ywalnych, materiai6w 

"kontrolnych 
wraz z

dzi er Zaw q anali zato r a.
e uslugi swiadczone przez Procesora w ramach Umowy gl6wnej sq zwiqzane z wykonywan iem przez procesora

operacji na danych osobowych w imieniu Administratora,
r Administrator, jako administl'ator danych osobowych jest obowi4zany zapewni 6, iL przetwarzanie przez

Procesora danych osobowych w jego imieniu bgdzie odbywalo sig zgodnie z at1'. 28 uit. 3 rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizytznychw zwiqzl<u zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

^ uchylenia dyrel<tywy 95l46lwE (o96lne rozporzqdzenie o ochronie danych),
Strony postanowily zawrzei unrowg o nastgpujqcej treSci:

s1
Definicje

U2yte w umowie ol<rerilenia bgd4 mialy nastgpuj4ce znaczente:

1) Rozporz4dzenie (UE) 20161679 - oznacza rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 zdnta 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi1zl<u zprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyret iy*y 95l46l.yvF.
(o96lne rozporzqdzenie o ochr onie danych);

2) Umowa gl6wna - oznacza.zawartqprzez Strony umowg o 6wiadczenie uslug z dnia Itr5ffi.3) Usfugi - oznaczaia, uslugi serwisowe wyrob6w medycznych uzyrianych przez Administratora,
wykonywane w zakresie koniecznym do wykonania Umowy gl6wnej;

4) administratot - ozrtacza osobg fizyczn4 lub prawn4, organ publiciny, jednostkg lub inny podmiot, kt6ry
samodzielnie lub wsp6lnie z innymi ustala cele i sposoby przeiwarzaniadanych osobowych;5) dane osobowe - oznacza dane w rozumieniu art.4 pl<i 1) Rozporz4dr.niu 1ur; 20i6/67g, tj. wszelkie
informacje dotyczqce zidentyfikowanej lub moZliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;6) nat'uszenie ochrony Danych Osobowych - oznacza naruszenie betpie"zilstwa prowadzEce do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego
ujawnienia lub nieuprawnionego dostgpu do Danych osobowych przesylanych. przechowywanych lub w
inny spos6b przetwar.zanych;

7) organ nadzorczy - oznaczaniezale2ny organ publiczny ustanowiony pnezpafstwo czlonkowskie zgodnie
z aft. 5l RozporzEdzenia (UE) 20161679;

8) przetwarzanie oznacza operacjg lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w spos6b zautoftratyzowany lub niezautomatyto*uny, tak4 jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porz4dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lrb modyfilowanie, pobieranie,
przegl4danie' wyl<orzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostgpni ani e, dopasowywani e lub lqczenie, ograniczanie, usuwani e lub ni szczenie;



9) podmiot
podmiot,

10) paf,stwo

Przedmiotem niniej szej

Procesor Przetwarzaw

2.

przetwa 4' organ

kt6ry prz :

Obszarutrzecre -
s2

Przedmiot umowy

umo\4y j est okresl eni e zas ad ptzelw ar zania ot az

imieniu Administratora.
s3

publiczny, jednostkg lub innY

Gospodarczego.

zabezpieczania danych osobowych, kt6re

3

DaneosoboweprzetwarzaneprzezProcesorawimieniuAdministratora

1. Administrator jako administrator, dzialaj4c na podstawie afI 28.ust' 3 Rozporz4dzenia (uE) 20161679'

powierza zl"."niouior"11 prr"t**tnni. auny.t] medycznych pacjent(w Administratora (dalej' jako 
"Dane

Osobowe") na potrzeby 6wiadczenia Utlrg,-a" tiO'y"i '"iti"i"ii 
Procesor zobowiqzal sig w Umowie

2.

gl6wnej.

procesor, jako podmiol przetwatzaj4cy przyjmuje Dane osobowe .do 
przetwarzarria izobowi4zuJe sl9 Je

przetwarza|w imieniu eir'inl.t.uto ia'nurituaulh okeSlonych w niniejszej lttnowie'

Na powierzone Zleceniobiorcy Dane osobowe skladaj4 sig nastgpujqce typy danych w szczeg6lnosci

a. Dane o stanie zdrowia

b. Dane kontaktowe
owanych lub
Uslug, kt6re
aktualizacjg,
przeglqdanie,

czenie.

4. Procesor jest uprawniony do ptzelwarzania Danych osobowych wyl4cznie w celach zwi}zanych z

realizaciqUslug Swiadc'ony"h Administratora na podstawie Umowy gl6wnej '

5. Administrator oSwiadcza, ze spelni{ wszelkie warunki legalnoSci ptzetwarzania Danyclr osobowych.

6. Administr.ator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie Danych osobowych w jego imieniu przez ol<res

obowiEzYwania niniej szej umowy'

.7. w celu zapewnienia prawidlowej realizaqi niniejszej umowy Strony poni2el wyznaczilq osoby wlasciwe

do kontaktu w sprawach zwi4zatych, *ytonuni.* *; u-o*y, po jednej osobie z kaLdei ze Stron oraz ich

zastgpc6w w przypadku nieobecnoSci :

a' Osoby kontaktowe po stronie Administratora

1

- jako gt6wna osoba kontaktowa

2. ....... -jako osoba zastgpuj4ca

b. Osoby kontaktowe po stronie Procesora

l. ...... " "'- jako gl6wne osoby kontaktowe

2""" ' """"':"" -jako osoba zastgpuj4ca

s4
Dalsze powierzenie przetw arzania danych

,, o(az z zasttzeileniem ust' 2'

,e"iwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania

Danych osobowych uslugodawcy wskazanetnu przez Procesora w terminie 7 dni od otrzymania od
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3.

5.

7.

l.

5.

Zleceniobiorcy informacji o planowanym dalszym powierzeniu ich przetwarzania innemu podmiotowi
przetwarzaj4cenru lub o zast4pieniu dotychczasowego podmiotu przelwarzajqcego przez innego
uslugodawcg. W przypadku zlo2enia sprzeciwu przez Zleceniodawcg dalsze powierzenie przetwarzania
Danych Osobowych przez Procesora podmiotowi objgtemu sprzeciwem jest niedopuszczalne.
Procesor jest zobowiEzany zapewnil, iz inny podmiot przelwarzaj1cy, z kt6rego uslug zamierzakorzysta(
przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczaj4ce gwarancje wdro2enia odpowiednich Srodk6w
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spelnialo wymogi Rozporzqdzenia (UE) 20161679 i
chronito prawa os6b, lct6rych dane dotycz4.
Dalsze powierzenie czynnoSci przetwarzania innemu podmiotowi przetwarzajqcemu, o kt6rym mowa w $ 4
ust. l, jest mozliwe jedynie pod warunkiem nalozenia przez Procesora na ten inny podmiot przelwarzajqcy
na rxocy umowy tych sarnych obowi4zk6w ochrony danych, jakie spoczywajq naZleceniobiorcy w ramach
niniejszej umowy, w szczeg6lnoSci obowi4zku wdro2enia odpowiednich Srodk6w technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom art. 32 Rozporzqdzenta(UE) 20161679.
W przypadku, gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innernu podmiotowi przetwarzajEcemu
przez Procesora wiqZe sig z transferem tych danych do paristwa trzeciego, kt6re nie zapewnia
odpowiedniego poziouru ochrony danych osobowych na swoim terytorium ijednoczesnie brakjest innych
podstaw umo2lwiaj4cych transfer Danych Osobowych do tego paistwa trzeciego, Administrator podpisze z
podmiotem przetwarzaj4cym zlol<alizowanym w takim paristwie trzecim umowg zawieraj4cq'.

a. ,,Standardowe Klauzule Umowne" przyjgte na mocy Decyzji Komisji 20101871EU z dnia 5 lutego
2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z kraj6w Unii Europejskiej do procesor6w z
paristw trzectch,badL

b. ,,Standardowe I(lauzule Ochrony Danych" przylgle zgodnie z arL 46 ust. 2 lit c i d Rozporzqdzenia
(uE) 2016/679,

lub upowazni na piSmie Procesora do podpisania wyzej wskazanej umowy w jego imieniu. Zawarcie
takiej umowy z podmiotem przetwarzaj1cym zlokalizowanym w paristwie trzecim uprawnia Procesora do
korzystania z uslug tego podmiotu przetwarzajqcego przy przetwananiu Danych Osobowych.

Unrowa, wskazana w ust. 6 i ust. 7 powy2ej zawierana jest w formie pisemnej. Wym6g pisemno6ci umowy
spelni a Llm owa zaw arta w fo nn i e el ektroni cznej .

Pt'ocesor ponosi wobec Adrrinistratora peln4 odpowiedzialnoSi za niewyr,vi4zanie sig innego podmiotu
przetwarzajqcego, kt6rernu powierzyl przelwarzante Danych Osobowych, ze spoczywaj4cych na nim
obowi4zk6w ochrony danych. W takim przypadl<u Administrator ma prawo Zqdac zaprzestania korzystania
przez Plocesora z uslug tego podmiotu w procesie przetwarzania Danych Osobowych.

ss
Obowi4zki Zlecen iobiorcy

Procesor jest obowi4zany przetwava( Dane Osobowe wylqcznie na udokumentowane polecenie
Administratora, co dotyczy te2 przekaz.ywania danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej, przy czy(n za udokumentowane polecenie Administratora uwaaa sig polecenia
przekazywane drog4 elektronicznq lub na pismie, Powyzszy obowi4zek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog
przetwarzania Danych Osobowych naklada na Procesora prawo Unii Europejskiej lub prawo lub prawo
l<raju jego siedziby, W takim przypadku przed, rozpoczgciem przetwarzania Procesor poinformuje
Zleceniodawcg o tym obowi4zku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na waZny interes publiczny.

Procesor jest odpowiedzialny za ochrong powierzonych mu do przetwarzaniaDanych Osobowych.

Procesor podejmuje wszelkie Srodki wymagane na mocy aft. 32Rozporzqdzenia (UE) 20161679 w celu
zapewnienia bezpieczefistwa Danych Osobowych.

Procesor zapewnia, by osoby upowaZnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiqzaly
sig do zachowania tajernnicy Danych Osobowych i Srodl<6w ich zabezpieczenia zar6wno w okresie
obowi4zywania niniejszej umowy, jaki i po jej rozwiqzaniu.

Procesor przestrzega warunk6w korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajqcego, o kt6rych mowa w
{ 4 niniejszej urrowy.
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6. Na z4danie Administratora, Procesor poinformuje Zleceniodawca o lokalizacji przelwarzania Danych

Osobowych przez Proceso ra oraz inne podmioty przetwatzaiqce, o kt6rych mowa w $ 4 ninieiszej umowy'

7. Procesor, bior4c pod uwagg charakter przetwanania,jest obowi4zany w miarg mo2liwoSci pomagai

Administratora poprzez olpowiednie 6iodki techniczne i organizacyjne wywiqzat sig zobowi4zku

odpowiadania na 2qdania osoby, kt6rej dane do

rozdziale III Rozporz4dzenia (UE) 20161679' w

Zleceniodawcg o wszelkich otrzymanych pytaniac

i1zku z z4daniami podmiot6w danych'

g, procesor, uwzglgdniaj4c charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratora

wywiqza1rig ioto*i/k6w okreSlonych w art. 32-36p.ozporzqdzenia(UE)20161679.

9. procesor jest obowiqzany udostgpnii Administratora wszelkie informacje niezbgdne do wyl<azania, i2

spelnia otowi4zki okreilone w niniejszym paragrafie umowy oraz utnozliwia Administratora lub

upowa2nione mu przez niego audytoro*i prr.prowadzanie audy6w, o ktorych mowa w Q 6 niniejszej

umowy t przyczYnia sig do nich.

10. W zwiqzku z obowi4zkiem okre6lonym w ust. 9 powy2ej Procesor niezwlocznie poinformuje

Zleceniodawcg, je2eli jego zdaniem *ydon. mu polecenie stanowi naruszenie Rozporz}dzenia (UE)

20161679 lub innych prr-epis6w Unii guropejskiej lub kraju jego siedziby w zakresie ochrony danych

osobowych.

ll. procesor niezwlocznie poinformuje Zleceniodawca o jakimkolwiek postqpowaniu' wszczeg6lnoSci

administracyjnym lub t4do*y-, dotycz4cym przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora' o

jakiejkolwiei< 
'decyzji 

administracyjn..l lrt-ott""zeniu dotyczqcym przelwatzania Danych osobowych,

skierowanej do Zleceniobiorcy, a lak2e o wszelkich czynnosciach kontrolnych podjqtych wobec niego

prt", orgin nadzorczy oraz'o wynikach takiej kontroli, jezeli jej zakresem objgto Dane osobowe

powierzone Zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy'

12. procesor po stwierdzeniu naruszenia ochrony Danych Osobowych jest zobowi4zany 6ez zbgdnej zwloki

zgtosi6 je Administratora wskazujqc w zgloszeniu:

a. charakter naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym w miarg mo2liwoSci wsl<azywai

kategorie i przyblizon4 liczb9 os6b, kt6rych dane dotycz4, oraz kategorie iprzybli|on4 liczbg

wpisow Danych Osobowych' kt6rych dotyczy naruszenie;

b. opis moZliwych konsekwencji naruszenia s ch;

c. opis Srodk6w zastosowanyci., lub propone W celu zaradzenia naruszeniu

ochrony Danych Osobowych, w tym h w celu zminimalizowania

ewentualnych negatywnych skutk6w naruszenia'

$6
Prawo audYtu

Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie

niniejszej Umowy w celu ,w"ryfrkowania, czy Procesor spelnia obowiqzki okreSlone w $ 5 ninieiszej

umowy.
Strony ustalaj4 nastgpuj4ce zasady prowadzenia audytu, o kt6rym mowa w ust. I powy2ej:

a, Audyt moze polega6 
-zar6wno 

na z4daniu przeds{awienia dokument6w oraz informac.ii

dotycz4cych przetw"arzania danych, jak i na czynno6ciach kontrolnych prowadzonych w miejscu

prz'etwarzaniidanych w trakcie dni roboczych (rozumianychjako dni od poniedzialku do piqtku, z

wyl4czeniem sob6t i 3wi4Q w godzinach od 10:00 do 16:00, po upfzednim poinforrnowaniu

Zleceniobiorcy drog4 elektroniczn4 na adres e-mail: """' o

terminie audyiu i jego zakresie, co najmniej na 14 dni przedrozpoczqciem audytu.

b. Administrator pioi"udri audyt osobiScie lub za poSrednictwem niezale2nych audytor6w

zewngtrznych, ktorzy zostali upowaZnieniu przez Administratora do przeprowadzenia audytu w

jego imieniu.

t.
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3. CzynnoSci l<ontrolne prowadzone w toku audytu' o kt6rych mowa w $ 6 ust' 2lit' a' mog4 polegad w

szczegol no(ci na sPorzqdzani u:

a. notatek z pzeptowadzonych czynnosci (w szczeg6lnosci notatek z odebranych wyjaSnieri i

przeprowadzonych oglgdzin), .a 
Danych osobowych,

informatYcznYch,
a ekranaih utzqdzeh wchodz4cych w slclad system6w

tw arzania DanYch OsobowYch,

cznYch,
zaL ezpieczeh sy stem6w informatyczny ch' w kt6rych

stwierdzenia w toku audytu niezgodno6ci dziatah

ochronie danych osobowych, do kt6rych sto

zapewni zgodno66 przetwarzania Danych Oso

naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu'

$7
OdPowiedzialnoS6 Stron

l. Procesor odpowiada za szl<ody,.1uti. po*.ianq u aa*iniUtatora lub os6b trzecich w wyniku niezgodnego

z ninielszqulllow4 przetw arzaniaptzez Procesora Danych Osobowych'

2. w przypadku niewykonania lub nienalezytego wyl<onania ptz'ez Procesora niniejszej umowy' Procesor

zobowi4zuje si9 do zaptaty odszkodowania na zasadacli og6lnych'

s8
Postanowienia koficowe

wania UmowY gl6wnej.

natychtniastowYm
4. W przypadku tozwiqzania niniejszej umowy'

"*iu"u 
Administratora powierzone Dane Osob

oraz niezwlocznie i nieodwracalnie niszczy wszel

ator.
owiqzek, o kt6rym mowa w ust' 4 powyZej' nie p6Zniej

iniejszej umowy' jak r6wnie2 poinformowad o tynl

wykonania'
umowie wymagajq zachowania formy pisemnej pod

rygoreln niewa2noSci'

7. W l<westiach ni.r..guto*unych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Rozporzqdzeni a (U E) 20 | 6 I 67 9'

8. wszelkie spor.y wynikte ze stosunku prawnego objgtego niniejsz4 umowq rozpatrywane bgdq przez s4d

wlaSciwy dla siedziby Administratora'
g,Umowg.po.,qd,onowdw6chjednobrzmi4cychegzemp|arzach,pojednymdlakazdejzeStron'

Administrator
Procesor


