
Załącznik nr 6 

 
UMOWA nr …............... (wzór) 

 

 

zawarta w Trzebnicy w dniu ......................... pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100 Trzebnica, 

ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. p. o. Dyrektora – Mariusz Misiuna 

zwanym dalej „Udzielającym zamówienie", 

a  

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

....................................................................................................................................................................................,  

wpisaną do ………………………......................................................................................................... ..................... 

reprezentowanym przez: 

 

.............................................................................,  

zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie" 

 

o następującej treści: 

 

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie stosuje 

się przepisów art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 

160). 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań 

laboratoryjnych, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, wg potrzeb Udzielającego 

zamówienia. Miejsce wykonywania usług: 

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

2. Podane przez Udzielającego zamówienia w zał. nr 1 ilości badań są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 

trakcie trwania umowy. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć 

ilościowych między poszczególnymi pozycjami danego zadania oraz do niewykorzystania w całości ilości 

zamówienia z ust. 1, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie wartości umowy nie będzie większe niż o 40%, a 

Przyjmujący zamówienie zastrzeżenie  to akceptuje. 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać usługę z należytą staranności     z poszanowaniem praw 

pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, procedurami i przepisami prawa, 

aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewni odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i techniczne do wykonywania 

badań, zgodnie z przepisami i standardami obowiązującymi dla tego typu badań. 

4. Badania będą wykonywane na aparatach spełniających standardy określone przez przepisy prawa i NFZ i 

gwarantujących prawidłową diagnostykę oraz spełniających wymogi ustawy z dnia  

20 maja 2010 o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017r. poz. 211 ze zm.). 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że odczynniki, materiały zużywalne, testy, które będą użyte do 

wykonania badań określonych w § 1 są dobrej jakości, posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty 

oraz spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju wyrobów. 

 

§ 3 

1. Podstawę wykonania badań przez Przyjmującego zamówienie będzie stanowić odrębne elektroniczne 

(ewentualnie pisemne) zlecenie, a także  z możliwością dodatkowego zlecenia badań drogą telefoniczną lub 

faksem. 



2. Zarówno wysyłanie zleceń do  Przyjmującego Zamówienie jak i odbiór od niego wyników musi odbywać się 

online dzięki komunikacji laboratoryjnych systemów informatycznych Udzielającego zamówienia i 

Przyjmującego zamówienie. 

 

2a. Przyjmujący zamówienie będzie odbierał materiał do badań z Laboratorium Udzielającego zamówienia 

znajdującego się przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy na swój koszt i ryzyko: 

a) przynajmniej 5 razy w tygodniu w przypadku zadania nr 1; 

b) wg. potrzeb i zlecenia Udzielającego zamówienie w przypadku zadania nr 3. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć transport badanego materiału oraz wszelkie 

możliwe materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, od momentu pobrania z 

Laboratorium Udzielającego zamówienie do czasu wykonania badań w siedzibie Przyjmującego 

zamówienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. 

2b. W przypadku zadania nr 2, Udzielający zamówienia będzie zlecał badania wg swoich potrzeb oraz zapewni 

na swój koszt transport materiału do badań do siedziby Przyjmującego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewnia zgłoszenia wszystkich dodatnich wyników badań, w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r.  o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1866 ze zm.). 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie wyniki badań       w 

terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy. Przyjmujący zamówienie dostarczy wyniki do 

Laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia na swój koszt i ryzyko. 

5. Wyniki badań będą autoryzowane (podpisywane) przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i 

uprawnieniami. 

6. Przy każdej zmianie metod oznaczania poszczególnych badań i związanych z tym zmianie norm , rodzaju 

materiału do badań  lub przy zmianach wartości referencyjnych wynikających z innych wskazań Przyjmujący 

zamówienie niezwłocznie poinformuje Udzielającego zamówienia i zaznaczy  wyniki badań objęte zmianami 

w wyraźny i transparenty sposób ( zwłaszcza w systemie informatycznym) 

7. Przyjmujący zamówienie  dostarczy nieodpłatnie niezbędne elementy takie jak kody, specjalne probówki ( 

np. do oznaczania  metali czy do metod PCR). W przypadku konieczności wypisywania specjalnych 

skierowań na badania Przyjmujący zamówienie udostępni w formie elektronicznej i papierowej nieodpłatnie 

własne druki. 

8. Przyjmujący zamówienie dokona bezpiecznego połączenia online własnego oprogramowania 

komputerowego (w zakresie badań Zamawiającego) z oprogramowaniem Zamawiającego celem  zlecenia 

badań   i odbioru wyników bezpośrednio do systemów LIS 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony materiał, jakość wykonanych 

badań i jakość dostarczonych wyników zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi diagnostyki 

laboratoryjnej zawartymi w  ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2016r. 

poz. 2245 z późn. zm.) i aktach wykonawczych  oraz zgodnie z wymaganiami Zespołu ds. Wdrażania 

Systemu Jakości w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych i Mikrobiologicznych w Ministerstwie 

Zdrowia. 

2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje płynność wykonywania usług zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Udzielający zamówienia  zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników badań wykonanych przez 

Przyjmującego zamówienie w innym laboratorium (laboratorium referencyjnym).  W przypadku 

zakwestionowania przez Przyjmującego zamówienie wyników w laboratorium referencyjnym Udzielający 

zamówienia gwarantuje pozostawienie próbki zabezpieczonej w odpowiednich warunkach  do wykonania 

analizy rozstrzygającej na wniosek i koszt Przyjmującego zamówienie. W przypadku istotnej rozbieżności 

wyników (z uwzględnieniem całkowitego błędu dopuszczalnego dla danego badania zgodnie z wymogami 

Centralnego Ośrodka Badań Jakości                w Diagnostyce Laboratoryjnej z Łodzi oraz wymaganiami 

organizacji międzynarodowych zajmujących się kontrolą jakości) Udzielający zamówienia kosztami 

wykonania tych badań obciąży Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5 

1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę w danym miesiącu w 

wysokości wynikającej z cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 1. 

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, cena 

jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

3. Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym cenę netto, 

podatek VAT oraz inne (m.in. koszty transportu - dot. zadania nr 1 i 3 (*), przesyłek, ubezpieczenia, 

instalacji oprogramowania komputerowego, formularzy skierowań na badania i innych niezbędnych 



elementów o których mowa w §3 ust. 6, rabaty, upusty). 

 

§ 6 

1. Każdorazowo, za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Udzielający zamówienia zapłaci 

Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w miesięcznych okresach rozliczeniowych wg cen 

jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i ilości wykonanych badań w danym miesiącu, w terminie do 

60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Przyjmującego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie przedłoży wraz z rachunkiem załącznik obejmujący zestawienie wykonanych 

badań z podziałem na poszczególnych pacjentów. 

 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Przyjmującego zamówienie: 

 

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

4. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.  

 

 

                                                                                     § 7 

1. Udzielający zamówienia ma prawo do reklamacji usługi w przypadku: 

a) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że wynik jest obarczony zbyt dużym błędem laboratoryjnym, 

b) nie wykonania badania lub wykonania przez Przyjmującego zamówienie innego badania, niż było 

zlecone, 

2. Udzielający zamówienia ma prawo zgłosić reklamację do 2 miesięcy od chwili zlecenia badania. 

Reklamacje będą składane przez Udzielającego zamówienia pisemnie, faksem na nr ……………lub e – 

mailem: ……………………………. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego 

potwierdzenia otrzymania reklamacji. 

3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi                                 

w terminie 2 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana 

będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Udzielającego zamówienia. 

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przyjmujący zamówienie zwróci Udzielającemu zamówienia koszty 

badania i/lub wykona ponowne badanie. 

 

§ 8 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. od ___________r. do _________ r. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące 

swoim zakresem badania wykonywane na podstawie niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres 

trwania niniejszej umowy i przedłożenia Udzielającemu zamówienia jego kopii. 

2. Udzielający zamówienia jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie zawartej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzonej przez 

właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie wykonywania badań, w tym ich 

poprawności. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystyczne i dokumentacji 

medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 

organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 

Udzielającego zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                      o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r. poz. 419), jak również zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych  oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 412 ) oraz przepisów wykonawczych,  w tym w szczególności 

do:  

a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw, 

b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym                    

w umowie,  

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań 

pozyskanych w związku z realizacją umowy, 

d) zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez 

Udzielającego zamówienia  oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 



e) niezwłocznego    poinformowania Udzielającego zamówienia  o    każdym    przypadku    naruszenia 

bezpieczeństwa danych. 

6. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 5 obowiązuje Przyjmującego zamówienie  także 

po rozwiązaniu umowy. 

7. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5  powoduje odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie 

za szkodę wyrządzoną Udzielającemu zamówienia (na zasadach wynikających                      z kodeksu 

cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Udzielającego zamówienia z 

zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu 

zamówienie przetwarzanie danych osobowych pacjentów Szpitala na warunkach określonych w umowie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia następujące kary umowne: 

a) w przypadku opóźnienia w odbiorze materiału lub dostawie wyników - w wysokości 10% wartości 

brutto złożonego zlecenia za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienie lub Udzielającego 

zamówienia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie –  w wysokości 10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 Udzielający zamówienia 

będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 

3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych przez Udzielającego 

zamówienia kar umownych z należności wynikających z tytułu wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany  umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Udzielającego zamówienia, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z 

wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Wniosek powinien 

zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. 

Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      

w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć                  w 

chwili zawarcia umowy, Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości  o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 

1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Przyjmującego zamówienie w następujących przypadkach: 

a) jeżyli Przyjmujący zamówienie nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje je niezgodnie  z przyjętymi 

przez obie strony w umowie zasadami realizacji, m.in. powtarzające się opóźnienia w terminie 

wykonania badań, tj. powyżej 7 opóźnień, 

b) rażącego naruszenia postanowień umowy, m.in. wydanie Szpitalowi rozbieżnych wyników badań 

wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w stosunku do wyników badań z laboratorium 

referencyjnego (powyżej 3 wyników). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w ust.1, Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy  w 

następujących przypadkach: 

a) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Udzielającego zamówienia, 

b) nie podpisania, bądź wygaśnięcia umowy na 2018 i/lub 2019 Udzielającego zamówienia                            

z Narodowym  Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z jakiejkolwiek 

przyczyny. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z  uzasadnieniem. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 



 

§ 14 

1. Zaproszenie do składania ofert i oferta Przyjmującego zamówienie stanowią integralną część umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia oraz organu tworzącego 

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej  z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

 

§ 15 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2016r. poz.2245 z późn. zm.) i innych 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 16 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego 

zamówienia i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                           PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr 1 - Wykaz badań laboratoryjnych 

Nr 2 - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych  

Nr 3 -  Zaproszenie do składania ofert  

Nr 4 - Oferta Przyjmującego zamówienie 

 

 

 

                                                                                     



Załącznik nr 2 do umowy  

Umowa  

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w dniu ………… r. w Trzebnicy, pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-

55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………… 

zwanego w dalszej treści umowy również Administratorem  

 

a  

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy również Procesorem 

 

zwanymi dalej również łącznie Stronami lub z osobna Stroną 

o następującej treści: 

 

 

Preambuła 

Na podstawie Umowy Głównej zawartej przez Strony w dniu …………………………r.                   

Procesor zobowiązał się do świadczenia na rzecz Administratora usług w zakresie wykonywania 

badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej  w Trzebnicy. W celu 

wykonania Umowy Głównej konieczne jest przetwarzanie przez Procesora danych osobowych, 

których administratorem jest  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W związku z tym 

niezbędne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia w celu należytego wykonania Umowy 

Głównej.  

 

§ 1 

Definicje 

Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają: 

1) RODO - 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), 

2) Umowa Główna – zawarta pomiędzy Stronami w dniu…………………. umowa                       

w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy. 

3) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 



§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 RODO.  

2. Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi 

dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą 

dane osobowe przekazywane na podstawie Umowy Powierzenia, zgodnie z RODO.  

3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane 

osobowe wskazane w § 3 Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się                             

do ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 3 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

1. Na podstawie Umowy Powierzenia podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe 

następujących kategorii osób: 

1) Pacjenci 

2) Pracownicy 

 

2.  Zakres powierzonych podmiotowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje: 

1) w zakresie osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 ):  adres zamieszkania, nr telefonu, data 

urodzenia, nr PESEL, rodzaj badania, wynik badania. 

2) w zakresie osób wskazanych w ust. 1 pkt 2 ):  imię i nazwisko lekarza, pracownika 

laboratorium. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 i 2 jest prawidłowe                

wykonanie Umowy Głównej.  

4. Procesor będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych 

danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, 

wykorzystywanie do celów wskazanych w ust. 3, a także ujawnianie innym podmiotom 

zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Administratora, 

usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie elektronicznej w 

systemach informatycznych oraz w formie papierowej. 

 

§ 4 

Czas trwania przetwarzania 

1. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.  

2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy Powierzenia z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia w trybie 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Procesor narusza ciążące na 

nim obowiązki określone w Umowie Powierzenia, przepisach RODO lub innych przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

4. Umowa Powierzenia ulega rozwiązaniu również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 

Umowy Głównej.  



5. W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia Procesor zobowiązany jest, zależnie od 

decyzji Administratora, do usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy Powierzenia 

danych osobowych lub do zwrócenia ich Administratorowi z jednoczesnym usunięciem 

wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

nakazują ich przechowywanie.  

 

  § 5 

Obowiązki Procesora 

1. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową 

Powierzenia, przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności do: 

1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu określonym w Umowie Powierzenia, 

2) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia 

przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie, w tym także polecenia wykonania 

poszczególnych czynności w ramach usług świadczonych zgodnie z Umową Główną,  

3) wskazania miejsca przetwarzania danych osobowych na wniosek Administratora,  

4) dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane 

przez Procesora oraz zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu  obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także prowadzenia ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych Procesorowi, 

5) podejmowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych zgodnie z 

art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający 

ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, 

6) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

o których mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, 

7) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomagania Administratorowi poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, o których mowa 

w Rozdziale III RODO,  

8) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagania 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, 

9) udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiania Administratorowi 

lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym 

inspekcji i przyczyniania się do nich, 

10) niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej 

lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.  



11) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w 

Umowie, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do 

których będzie miał dostęp w związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych 

osobowych, a w szczególności zobowiązuje się: 

a) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie 

rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek stron trzecich, 

powierzonych danych; 

b) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną 

korzyść lub korzyść stron trzecich; 

c) nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora w 

odniesieniu do powierzonych danych osobom nieupoważnionym. 

 

 

  § 6 

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Procesora dalszemu przetwarzającemu 

jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora w 

odniesieniu do konkretnego dalszego przetwarzającego. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Procesor zobligowany będzie do umownego zobowiązania w 

formie pisemnej każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania takich samych 

obowiązków i zasad, jakie dotyczą Procesora względem Administratora na podstawie Umowy 

Powierzenia, przepisów RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Procesor w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się  zapewnić, 

aby przetwarzanie danych przez dalszego przetwarzającego odbywało się wyłącznie w celu i 

w zakresie określonym w Umowie Powierzenia. 

4. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków 

tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze. 

5. W sytuacji konieczności dokonania serwisu lub naprawy sprzętu poza terenem Administratora 

danych, Podmiot przetwarzający demontuje nośniki danych, jeśli będzie to możliwe i 

protokolarnie przekazuje je Administratorowi danych  do depozytu. 

6. W innym przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia bezpowrotnie 

danych pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie 

poza siedzibą Udzielającego zamówienia, co obowiązkowo potwierdza protokółem 

zawierającym: dane identyfikacyjne urządzenia, dane identyfikacyjne pamięci, opis 

zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów i pracowników. Jeżeli okaże się to 

konieczne dla potrzeb Administratora danych, dane zawarte na  nośnikach przed ich 

usunięciem zostaną w obecności przedstawiciela Administratora danych skopiowane na inny 

nośnik i przekazany  Administratorowi danych. 

7.  Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stosowania środków bezpieczeństwa podczas 

realizacji wykonywania prac serwisowych i naprawczych, a zwłaszcza nie wykonywania 

jakichkolwiek działań na bazach danych zawartych w urządzeniach. 



 

   

                 § 7 

Uprawnienia kontrolne Administratora 

1. Administrator lub upoważniony przez niego audytor ma prawo do przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 

Umowie Powierzenia,  RODO oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności 

poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Procesora danych 

osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło 

się zgodnie z prawem lub dokonywania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane 

powierzone dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na 7 dni 

przed planowaną kontrolą. Procesor dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia 

wykonania tego uprawnienia przez Administratora. 

2. Procesor jest zobowiązany: 

1) stosować się do zaleceń Administratora lub upoważnionego przez niego audytora 

dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących 

poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Administratora, 

2) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru 

lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO, 

3) powiadamiać Administratora niezwłocznie o każdym postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Procesora danych 

osobowych na podstawie Umowy Powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 

do Procesora, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach i 

inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Procesora tych danych osobowych. 

3. Procesor zobowiązany jest przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia 

zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Procesorowi danych osobowych, w 

tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych 

organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO. 

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie: 

a) poinformować o tym  Administratora danych, poprzez zawiadomienie Inspektora Ochrony 

Danych Marlenę Cielińską-Dziadosz - tel. 71 312-09-20, e-mail:                                   

iod@szpital-trzebnica.pl wyznaczonego przez Administratora danych podając wszelkie 

informacje dotyczące takiego naruszenia; 

b) ustalić przyczynę naruszenia; 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie                   

danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami; 

d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu                    

okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 

4. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Procesora uchybień w zakresie 

realizacji Umowy Powierzenia prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do: 



1) żądania usunięcia uchybień w odpowiednim terminie wyznaczonym przez                        

Administratora, 

2) rozwiązania Umowy Powierzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie mają przepisy RODO oraz 

inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące ochrony danych osobowych.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy Powierzenia będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla 

siedziby Administratora.  

 

 

W imieniu Administratora:     W imieniu Procesora: 

       


