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Umowa nr ……. 

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie  

wykonywania oraz opisywania badań z zakresu tomografii komputerowej  

pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy  

(wzór) 

 

 

Zawarta w dniu .................r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

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

kiej 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodo-

wych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejo-

nowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nume-

rem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia”, 

a  

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………… 

zwaną dalej „Przyjmującym Zamówienie”. 

 

 

W wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i 

opisywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Ślą-

skiej w Trzebnicy, przeprowadzonego zgodnie z art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.) w związku z art. 140, 141, 146 ust. 1, 147-150, 151 

ust. 1, 2 i 4-6, 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 t.j.) Strony zawierają Umowę o treści następującej: 

  

§ 1 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania 

świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w zakresie wyko-

nywania i opisywania badań tomografii komputerowej (TK), zwanymi w dalszej części 

umowy „świadczeniami zdrowotnymi”.  

2. Szczegółowy zakres świadczenia zdrowotnych jest określony w załączniku nr 1 do niniej-

szej umowy.  

3. Przyjmujący Zamówienie udzielał będzie świadczeń zdrowotnych całodobowo, przez               

siedem dni w tygodniu. 

4. Przyjmujący Zamówienie zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie ma-

teriały eksploatacyjne, środki kontrastujące i sprzęt medyczny niezbędny do udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz archiwizacji wyników badań, w szczególności udzielał                

będzie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem będącego w jego posiadaniu tomografu 

komputerowego, spełniającego warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  
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5. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez Przyjmującego Zamówienie w pomieszcze-

niach Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55, przy czym               

z Przyjmującym Zamówienie zostanie przez Udzielającego Zamówienia zawarta odrębna 

umowa najmu tych pomieszczeń.     

6. Przyjmujący Zamówienie może udzielać świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 

1, na rzecz osób i podmiotów innych niż Udzielający Zamówienia, jeżeli nie będzie                         

to wpływało negatywnie na wykonanie niniejszej umowy oraz z zastrzeżeniem, że pa-

cjenci Udzielającego Zamówienia będą mieli pierwszeństwo. 

§ 2 

1. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest imienne skierowanie, wystawione przez 

lekarza Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do          

przechowywania wystawionych skierowań przez okres 5 lat, licząc od końca roku                           

kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie. 

2. W przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego, 

każdorazowo o jego podaniu decyduje lekarz kierujący na badanie, ewentualnie lekarz                      

radiolog po konsultacji z lekarzem kierującym.  

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany  jest do wykonywania: 

a) badań planowanych – nie później niż następnego dnia po telefonicznym lub osobistym 

zgłoszeniu pacjenta do badania, 

b) badań w trybie pilnym – niezwłocznie po zgłoszeniu konieczności wykonania badania,  

nie później niż 30 minut od zgłoszenia  

4. Wyniki badania muszą być podpisywane przez osoby z odpowiednimi w przedmiotowym 

zakresie kwalifikacjami i uprawnieniami oraz przekazywane będą przez Przyjmującego 

Zamówienie bezpośrednio do komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienia,                       

w których zostały wystawione skierowania na badanie osobiście lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  W przypadku:  

a) badań planowych – nie później niż w ciągu 48 godzin od wykonania badania, 

b) badań w trybie pilnym – nie później niż w ciągu 1 godziny od wykonania badania. 

5. Wyniki badań będą sporządzane w formie pisemnej oraz w formie elektronicznego nośnika 

danych (płyta CD).  

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia w sytuacjach koniecznych 

wszelkich środków medycznych i leków niezbędnych do podjęcia natychmiastowej                    

pomocy medycznej na rzecz pacjenta wymagającego udzielenia takiej pomocy. Ponadto                   

w razie podejrzenia stanu zagrożenia życia pacjenta Przyjmujący Zamówienie ma                           

obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym lekarza kierującego pacjenta na bada-

nie lub lekarza dyżurnego. 

§ 3 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się, że do udzielania świadczeń zdrowotnych 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do 

realizacji przedmiotowych świadczeń oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów do-

tyczących świadczenia usług medycznych, BHP i ppoż. oraz sanitarno-epidemiologicz-

nych, a także przy użyciu odpowiedniej aparatury i sprzętu medycznego. 
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2. W sytuacjach awaryjnych, skutkujących brakiem możliwości wykonania świadczenia    

zdrowotnego, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomie-

nia o tym Udzielającego Zamówienia. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 Udzielający zamówienia zleci wykona-

nie usługi innej jednostce, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

a) pokrycia kosztów przetransportowania pacjenta Udzielającego Zamówienia do                   

miejsca wykonania badania i z powrotem; 

b) pokrycia różnicy w cenie, jaką Udzielający Zamówienia zapłacił innej jednostce                  

za wykonane badanie w stosunku do ceny zawartej w załączniku nr 1 niniejszej 

umowy, 

4. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie za świadczenie zdrowotne, 

jeżeli zostanie ono wykonane nieprawidłowo, w szczególności niezgodnie ze skierowa-

niem lub niezgodnie z niniejszą umową.  

§ 4 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych                   

na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej i zasadami 

etyki zawodowej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, przy zachowaniu                        

należytej  staranności i z poszanowaniem praw pacjentów. 

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w za-

kresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący 

zamówienie. 

§ 5 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru przyjmowanych                  

zleceń i wyników badań wykonanych na ich podstawie, sporządzania miesięcznego                       

zestawienia zawierającego wykaz pacjentów (imię, nazwisko, PESEL), rodzaj badania                         

i nazwisko lekarza kierującego oraz udostępnienia tego rejestru Udzielającemu                              

Zamówienia na każde jego żądanie. 

2. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i sta-

tystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w tym 

zakresie u Udzielającego zamówienia, do ochrony danych zawartych w tej dokumentacji 

oraz udostępnienia jej na każde żądanie Udzielającego Zamówienia. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli z zakresu wykonywania 

umowy przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego upoważ-

nione.  

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać również kontroli Narodowego Fundu-

szu Zdrowia oraz innych upoważnionych organów i osób na warunkach określonych prze-

pisami prawa. 

§ 6 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności                        

cywilnej zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.866) w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonują-

cego działalność leczniczą oraz zobowiązuje się do jego kontynuowania przez cały czas 

obowiązywania Umowy. 
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2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu Zamówienie  

aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku nie wykonania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku wskazanego  

w ust. 1 lub 2, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do sporządzania miesięcznego zestawienia, 

osobno dla każdego oddziału, zawierającego wykaz pacjentów (imię, nazwisko, PESEL), 

rodzaj badania, nazwisko lekarza kierującego na badanie. 

2. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę w danym 

miesiącu w wysokości wynikającej z ilości wykonanych badań i cen jednostkowych netto  

poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 1, powiększonych o należny podatek 

VAT. 

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

cenę netto, podatek VAT. 

4. Płatność należności, o których mowa w ust. 2, będzie dokonywana przez Udzielającego 

zamówienia na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na fakturze w 

terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z miesięcz-

nym zestawieniem ilości i wartości badań osobno dla każdego oddziału. 

5. W przypadku, gdy Udzielający zamówienia dokona płatności za dany miesiąc rozlicze-

niowy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Przyjmujący zamówienie udzieli za ten mie-

siąc rabatu w wysokości 1% wartości miesięcznej faktury.  W związku z udzieleniem ra-

batu Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę korygującą. 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte 

wykonanie przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez 

Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia ma prawo obciążyć Przyjmującego 

Zamówienie następującymi karami: 

a) z tytułu opóźnienia w wykonaniu świadczeń stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, w stosunku do terminów wskazanych w  § 2 ust. 3 i 4 – karę umowną                             

w wysokości 800,00 zł za każdy przypadek, 

b) w przypadku rażących naruszeń umowy, o których mowa w § 9 ust. 4 lit. a) – d) – karę 

umowną w wysokości w wysokości 800,00 zł za każdy przypadek. 

c) W przypadku niewykonywania świadczeń stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy– karę umowną w wysokości 800,00 zł za każdy przypadek. 

3. Udzielający Zamówienia ma prawo do potrącenia kar, o których mowa w ust. 2                                   

z wynagrodzenia należnego Przyjmującemu Zamówienie. 

4. Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy 

wysokość kar umownych, Udzielający Zamówienia może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 
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§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 36 miesięcy, to jest od dnia ……….. 

do dnia ………………. r.  

2. Przyjmujący Zamówienie rozpocznie udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 

………….. po protokolarnym przekazaniu mu pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 5.  

3. Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

4. Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym                 

w przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych                            

postanowień umowy, w szczególności w przypadku, gdy: 

a) Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi dokumentacji medycznej i statystycznej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi rejestru wykonywanych badań oraz nie                  

sporządza miesięcznego zestawienia, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

c) Przyjmujący Zamówienie w pierwszej kolejności będzie udzielał świadczeń zdrowot-

nych osobom i podmiotom trzecim. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy najmu, o której mowa w § 1 ust.    

     5. 

§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść bez zgody Udzielającego zamówienia                     

na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych 

osobowych pacjentów Szpitala na warunkach określonych w umowie powierzenia prze-

twarzania danych osobowych. 

§ 11 

1.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki stanowią integralną cześć umowy.  

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy                   

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz inne 

przepisy powszechnie obowiązujące.  

4.  Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony powinny w pierwszej 

kolejności starać się rozstrzygnąć polubownie. 

5.  W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia spory wynikłe między Stronami                  

rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 

6.  Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1                   

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

____________________      _______________________ 

Udzielający Zamówienia                   Przyjmujący Zamówienie 
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Załącznik nr 3 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. Prusic-

kiej 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodo-

wych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejo-

nowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nume-

rem 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 wykony-

wania i opisywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala im. Św.                   

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W celu wykonania Umowy Głównej konieczne jest przetwarza-

nie przez Procesora danych osobowych, których administratorem jest  Szpital im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy. W związku z tym niezbędne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierze-

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

w zakresie wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej na rzecz pa-

cjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

3) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobo-

wych. 

§ 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 organiza-

cyjnymi 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 obowiązują-

cymi 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. 6. 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, rozpoznanie kliniczne, cel badania, wywiad                

dotyczący stanu zdrowia. 

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

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 powie-

rzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, 

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

tom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na polecenie Admini-

stratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie elek-

tronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. 
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§ 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 miesięcz-

nego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia w trybie natych-

miastowym, 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 wy-

gaśnięcia 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 jednocze-

snym usunięciem wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy powszechnie ob-

owiązującego prawa nakazują ich przechowywanie.  

 

  § 5 

Obowiązki Procesora 

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

wierzenia, przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności do: 

1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu określonym w Umowie Powie-

rzenia, 

2) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Ad-

ministratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia 

przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie, w tym także polecenia wykona-

nia 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 upoważnie-

nie nadane przez Procesora oraz zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwa-

rzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podle-

gały odpowiedniemu ustawowemu  obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także 
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prowadzenia ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych powierzo-

nych Procesorowi, 

5) podejmowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych 

zgodnie z art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania da-

nych odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane do-

tyczą, 

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 odpo-

wiadania 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 Admini-

stratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadza-

nie 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 Eu-

ropejskiej 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 przetwa-

rzaniu 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. 
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  § 6 

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Procesora dalszemu przetwa-

rzającemu jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Ad-

ministratora w odniesieniu do konkretnego dalszego przetwarzającego. 

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

wiązania 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 obo-

wiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Procesor w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się  za-

pewnić, 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 obo-

wiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypeł-

nienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Procesorze. 

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

nistratora 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 bezpow-

rotnie danych pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich 

odtworzenie poza siedzibą Udzielającego zamówienia, co obowiązkowo potwierdza 

protokółem zawierającym: dane identyfikacyjne urządzenia, dane identyfikacyjne pa-

mięci, 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 
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przetwarzania przez Procesora danych osobowych, stosowanych środków technicz-

nych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem lub dokony-

wania 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 upraw-

nienia przez Administratora. 

2. Procesor jest zobowiązany: 

1) stosować się do zaleceń Administratora lub upoważnionego przez niego audy-

tora 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 sto-

sowania RODO, 

3) powiadamiać Administratora niezwłocznie o każdym postępowaniu, w szcze-

gólności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Pro-

cesora 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 da-

nych osobowych. 

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

krycia 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 wszel-

kie 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 
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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 da-

nych osobowych.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nie-

ważności.  

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 wła-

ściwe dla siedziby Administratora.  

 

 

W imieniu Administratora:     W imieniu Procesora: 

 


