Nr postępowania: ZP/1/2021/ZO

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty
UMOWA nr .................. (wzór)
Zawarta w dniu ……………. w Trzebnicy pomiędzy:
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej 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:
……………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym"
a
……………………………………………………………, wpisanym do …………………..
reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą".
o następującej treści:
§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł. netto, do którego nie
znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

1.

2.

3.
4.

§2
Przedmiotem niniejszej umowy są usługi transportu sanitarnego świadczone przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przez 24h/dobę we wszystkie dni robocze, dni
wolne i święta.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi transportu sanitarnego na rzecz
Zamawiającego w zakresie Zadania nr 2: Transport sanitarny zespołem Specjalistycznym,
zwany dalej „Zespołem S” zgodnie z ofertą Wykonawcy, postanowieniami zaproszenia do
złożenia oferty, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy oraz niniejszą umową
według potrzeb Zamawiającego.
Szczegółowy zakres usługi określony jest w rozdziale II. Zaproszenia do złożenia oferty.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi z zakresu transportu sanitarnego
z wyposażeniem - zgodnie z art.36 i innymi przepisami ustawy z dnia 8 września 2006
roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2020.882) oraz środkami
transportu sanitarnego spełniającymi cechy techniczne i jakościowe określone
w
Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że do świadczenia usług transportowych, o których mowa w §2
posiada:
1) stosowne uprawnienia - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2) sprzęt, wiedzę, doświadczenie oraz kadrę pracowników przeszkolonych,
wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia, zdolnych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym kierowców spełniających wymagania dotyczących
kierującymi pojazdami uprzywilejowanymi, o których mowa w art. 106 ust.1 ustawy
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o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268 t.j.) oraz osoby uprawnione do wykonywania
czynności ratunkowych zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym,
3) środki transportu sanitarnego posiadające zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych
w ruchu drogowym, wyposażone w sygnalizację świetlno-dźwiękową z możliwością jej
używania podczas transportu oraz środek łączności (m.in. telefon komórkowy);
spełniające wymagania sanitarne i techniczne określone w Polskich Normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane; posiadające aktualne badania
techniczne dopuszczające do ruchu; posiadające ubezpieczenie OC i NW.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z poszanowaniem praw pacjenta,
aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) zapewnienia ciągłości zabezpieczenia przewozów pacjentów i personelu
Zamawiającego,
2) przestrzegania terminów realizacji zleceń dla poszczególnych transportów zgodnie z
ofertą Wykonawcy, postanowieniami Zaproszenia do złożenia oferty oraz niniejszą
umową,
3) zapewnienia wyposażenia poszczególnych zespołów transportu sanitarnego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczące noszy i innego sprzętu
do przemieszczania pacjenta , stosowanego w ambulansach drogowych,
4) utrzymywania środków transportu sanitarnego w należytym stanie technicznym,
czystości i prowadzenia regularnej dezynfekcji ich wnętrza i wyposażenia (czynności te
winny być odnotowywane),
5) realizacji zleconego transportu najkrótszą trasą.
4. W ramach usługi transportu sanitarnego Wykonawca zobowiązuje się do:
1) transportu pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca
wyznaczonego w zleceniu przewozu,
2) pomocy pacjentom przy wsiadaniu i wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie
do miejsca docelowego,
3) zapewnienia transportowanym niezbędną pomoc medyczną oraz wszelkie działania
służące uzyskaniu najlepszego efektu zdrowotnego lub samopoczucia w trakcie
przewozu.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość świadczenia usług stanowiących
przedmiot umowy w sytuacji zagrożenia państwa i w czasie wojny.
1.
2.

3.

4.

§4
Usługa transportu sanitarnego będzie zlecana bezpośrednio przez Zamawiającego.
Zgłoszenia
będą
przyjmowane
pod
numerem
telefonu
Wykonawcy:
…………………………., lub wysłane faksem na numer Wykonawcy:…………………….
lub na adres e-mail Wykonawcy: ………………………………….... Rozmowy
telefoniczne mogą być nagrywane przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku zleceń wysyłanych faksem lub pocztą elektroniczną, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu na teren Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej
i odbioru pacjentów lub personelu medycznego Zamawiającego do ……… minut
od zgłoszenia .
W przypadku transportu planowanego Wykonawca podstawi środek transportu w miejscu,
dniu i czasie uzgodnionym z dyspozytorem Wykonawcy, a jeżeli nie zostanie to
uzgodnione to Wykonawca będzie zobowiązany do podstawienia środka transportu w
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miejscu, dniu i czasie wskazanym przez Zamawiającego z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.
5. Realizacja transportu odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia, które będzie
potwierdzane pisemnym zleceniem na przewóz.
6. Potwierdzeniem zlecenia transportu i jego warunków jest „Zlecenie”, wypełnione według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
7. Zamawiający wypełnia w dwóch egzemplarzach „Zlecenie”, z których jeden odbiera
Wykonawca przed wykonaniem usługi, drugi pozostaje u Zamawiającego.
8. W „Zleceniu” Zamawiający wpisuje godzinę zgłoszenia i godzinę przyjazdu karetki.
Wykonawca potwierdzi godzinę przyjazdu karetki na „Zleceniu”.
9. Usługa transportu sanitarnego rozpoczyna się z chwilą podstawienia środka transportu
do miejsca wezwania , a kończy z chwila przekazania pacjenta w miejscu docelowym.
10. Liczba usług transportu sanitarnego wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracę podległych mu pracowników w celu
prawidłowego i terminowego wykonywania usług.
2. Wykonawca w przypadku awarii lub innego przestoju technicznego pojazdu zobowiązany
jest zabezpieczyć i podstawić transport zastępczy spełniający wymagania i standard
pojazdu przeznaczonego do transportu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W tym celu Wykonawca utrzymuje niezbędne rezerwy osobowe i taborowe.
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić w sposób właściwy wszelką niezbędną
dokumentację, w tym medyczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
świadczenia usług transportu sanitarnego, w tym dokumentację dotyczącą realizowanych
przewozów oraz przekazywać Zamawiającemu informacje o wykonywaniu umowy
w sposób wzajemnie ustalony.
4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić sprawozdawczość statystyczną na zasadach
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz prowadzić
i aktualizować portal świadczeniodawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego poddać się kontroli dotyczącej
trybu, zakresu i jakości wykonywanych usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca respektuje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia
kontroli w zakresie spełnienia warunków wymaganych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
§6
1. Wykonawca za wykonanie usług objętych niniejszą umową otrzyma wynagrodzenie
według następujących stawek:
………….. zł brutto za 1 roboczogodzinę zespołu
………….. zł brutto za 1 kilometr
2. W cenę usług transportu sanitarnego wliczone są wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy.
3. Należność za każdy przejechany kilometr oraz czas pracy zespołu świadczenia usługi będą
liczone od chwili podstawienia środka transportu w miejscu wezwania do chwili
przekazania pacjenta w miejscu docelowym. Czas pracy zespołu będzie rozliczany
z dokładnością do 15 minut.
4. Zamawiający nie ponosi kosztów tzw. zjazdów technicznych i służbowych związanych
z tankowaniem pojazdu, uzgodnieniami i ewentualną naprawą.
5. Rozliczenie za wykonanie usług transportu sanitarnego pomiędzy stronami następować
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będzie każdorazowo po miesiącu kalendarzowym. Podstawą wystawieniu faktury przez
Wykonawcę będzie sporządzenie przez Wykonawcę miesięczne sprawozdanie z usługi
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy zatwierdzone przez Zamawiającego,
do którego Wykonawca załączy kopie Zleceń .
6. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie 60 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy na konto bankowe Wykonawcy wskazane
na fakturze.
7. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawcy przysługuje prawo
naliczenia odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§7
1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za świadczone zgodnie z umową usługi wynikająca
ze złożonej oferty Wykonawcy wynosi ....................... zł brutto.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek transportu w wysokości 15,00 zł
za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia.
b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł.
c) w przypadku odmowy przyjazdu zespołu, braku reakcji na zgłoszenie złożone
telefoniczne, faxem lub pocztą elektroniczną, a także w razie niezrealizowania
zlecenia transportu zgodnie z umową – każdorazowo w wysokości 500,00 zł. Ponadto
Zamawiający w każdym przypadku ma prawo wezwać inny podmiot świadczący
usługi w tym samym zakresie, a kosztami tego przewozu obciąży Wykonawcę,
d) w przypadku wykonywania umowy środkiem transportu lub personelem nie
spełniającym warunków określonych w niniejszej umowie lub w Zaproszeniu do
złożenia oferty, w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości
poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych
kar umownych z należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca odmówi lub nie zrealizuje usługi transportu zgodnie z niniejszą
Umową Zamawiający, niezależnie od możliwości nałożenia kary umownej i dochodzenia
odszkodowania, uprawniony będzie do zlecenia wykonania transportu innemu
podmiotowi, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu wszelkich
poniesionych przez niego kosztów z tym związanych.
§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od ................ do …………………
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym
w przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonanie usług,
2) odmowy realizacji zlecenia transportu przez Wykonawcę lub pięciokrotnej
nieterminowej realizacji usługi przekraczających każdorazowo 0,5 godzin,
3) nie zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
o której mowa w § 13 niniejszej umowy,
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4) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
5) gdy Wykonawca świadczyć będzie usługę środkiem transportu, personelem albo
z wykorzystaniem sprzętu nie spełniającego wymagań określonych niniejszą umową,
Zaproszenia do złożenia oferty lub przepisami prawa, w szczególności w razie
wykonywania umowy po upływie 2 miesięcy od jej zawarcia z wykorzystaniem
środków transportu, co do których brak jest zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w
ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z
ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1 pkt. 12 Ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. ustawy Prawo o ruchu drogowym,
6) nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym
dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2,
7) naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków związanych z przetwarzaniem
danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy,
8) naruszenia przez Zamawiającego któregokolwiek z pozostałych jego obowiązków
określonych w umowie, jeżeli pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania w
dalszym ciągu usługi świadczone będą z naruszeniem postanowień umowy.
2. Oprócz przypadków przewidzianych w § 10 ust.1 umowy, Zamawiający może rozwiązać
umowę w następujących przypadkach:
1) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego
z jakiejkolwiek przyczyny,
2) w przypadku nie podpisania bądź wygaśnięcia umowy na rok 2021 i/lub 2022
z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.
2.

§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
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 Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą swoim zakresem wykonywanie
usług określonych w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego
utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ww. zakresie przez cały
okres trwania niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy lub innego
dokumentu
potwierdzającego
posiadanie
aktualnej
umowy
ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej.
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2. Wykonawca w trakcie trwania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu na każde
jego żądanie, w terminie przez niego wskazanym, aktualne dokumenty potwierdzające:
1) posiadanie niezbędnych uprawnień i kwalifikacji przez personel wykorzystywany
do wykonywania usług objętych niniejszą umową,
2) spełnianie przez środki transportu wykorzystywane do wykonywania usług objętych
niniejszą umową wymagań określonych w niej oraz w Zaproszeniu do złoż, w
szczególności dokumentów potwierdzających posiadanie zezwoleń Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na używania pojazdów samochodowych jako
uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów
w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art.53 ust.1
pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ustawy Prawo o ruchu drogowym.
§ 14
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy osobom
trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o
powstałych szkodach i na własny koszt usunąć skutki szkody.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją umowy, w szczególności
informacji dotyczących pacjentów, a także zobowiązuje się do ich wykorzystywania
wyłącznie w celu należytego wykonania umowy, chyba że obowiązek ich ujawnienia
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych pracowników i
pacjentów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umową
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszej
umowy.
§ 15
1. Zaproszenie do złożenia oferty i oferta Wykonawcy, umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych i pozostałe załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu tworzącego
Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 16
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym.
§ 17
Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki :
Nr 1 – Sprawozdanie miesięczne z usługi,
Nr 2 – Zlecenie,
Nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Nr 4 - Oferta Wykonawcy,
Nr 5 – Zaproszenie do złożenia oferty.
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………..
Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ………………………. r. w Trzebnicy, pomiędzy:
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033125,
posiadającym numer NIP 915 152 38 06,
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 nr ……………… zawartej przez Strony w dniu ……………………. r. Procesor
zobowiązał się do świadczenia na rzecz Administratora usług w zakresie Transportu Sanitarnego
zespołem Specjalistycznym „S”. 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 …………….. r. umowa w zakresie usług
Transportu Sanitarnego zespołem Specjalistycznym „S”.
3) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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§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.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

§3
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Na podstawie Umowy Powierzenia Procesor będzie przetwarzał dane osobowe następujących
kategorii osób:
1) Pracownicy Administratora.
2) Pacjenci
Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje:
1) w zakresie osób wskazanych w ust. 1 pkt 1): imię, nazwisko
2) w zakresie osób wskazanych w ust. 1 pkt 2): imię, nazwisko, wiek, adres/oddział
szpitalny, Pesel, nr telefonu, rozpoznanie, stopień niepełnosprawności Pacjenta, cel
przewozu.
Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 i 2 jest prawidłowe wykonanie
Umowy Głównej.
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
Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
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.
Umowa Powierzenia ulega rozwiązaniu również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
Umowy Głównej.
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.
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§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.
§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.
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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.
§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.
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.
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1.
2.
3.
4.

§8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie mają przepisy RODO oraz
inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Wszelkie spory wynikające z Umowy Powierzenia będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla
siedziby Administratora.

W imieniu Administratora:

W imieniu Procesora:
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