Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ……………… w ……………
pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………….……………………………………
…………………...…...…………………………………………………………………………
……………………….…...……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…………….

Reprezentowanym przez
…………………………………………………………………
Zwanym Administratorem

a
NZOZ Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul.
Starowiejskiej 47, 81-363 Gdynia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000217962, REGON 003003690-00024, NIP 586-015-85-59
Reprezentowanym przez:
Dorotę Boetcher – Prezesa Zarządu

Zwanym Procesorem
Mając na uwadze, iż Strony łączy Umowa o świadczenie usług medycyny pracy z dnia
………………
przedmiotem której jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
…………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………….……………………………………
…………………...…...…………………………………………………………………………
……………………….…...……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…………….

w zakresie określonym w par. 6 Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z
dnia 30 maja 1996 roku. (Dz. U. Nr. 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami), strony zgodnie
postanowiły, co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
a w szczególności przepisów Rozporządzenia 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), Dz. Urz. UE L
119/01 z 04.05.2016 roku (zwanej dalej „RODO”) oraz właściwej realizacji postanowień
Umowy o współpracy, Administrator danych, powierza Procesorowi do przetwarzania dane
osobowe w zakresie wynikającym z łączącej Umowy o współpracy.
2. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w niniejszej Umowie Procesorowi nie
przysługuje dodatkowe wynagradzanie (ponad wynagrodzenie określone w Umowie o
współpracy, o której mowa w punkcie 1).
§2
Oświadczenia stron
1. Administrator danych oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane
osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie
w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z łączącej Strony
Umowy o współpracy w szczególności rejestracji pracowników Administratora na badania
opisane w Umowie.

§3
Zakres powierzonych danych
Procesor uprawniony jest do przetwarzania przez Administratora danych osobowych:
1. Imię i nazwisko,
2. Data urodzenia,
3. Miejsce urodzenia,
4. PESEL,
5. Adres zamieszkania
zawartych w zbiorach:
1. Zbiór danych osobowych pracowników.

w następującym zakresie:
1. Przechowywanie,
2. Kopiowanie,
3. Wykorzystywanie w celu realizacji Umowy
§4
Zobowiązania Stron
1. Procesor przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności
powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Procesor nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z
wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Procesora, na co Administrator
danych wyraża niniejszym zgodę (zgoda ogólna). Procesor ma obowiązek informować
Administratora danych o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub
zastąpienia osób wskazanych w zdaniu 1, dając tym samym Administratorowi danych
możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Procesora powierzone dane osobowe mogą
przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały do niego pisemne upoważnienie.
4. Procesor zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników,
przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy, oświadczeń o
nieograniczonym w czasie obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych
osobowych. Procesor zobowiązuje się okazać oświadczenia, o których mowa z zdaniu
poprzedzającym, na każde żądanie Administratora danych.
5. Procesor zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników
w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzania danych.
6. Ponadto Procesor zobowiązany jest do pomagania Administratorowi danych, poprzez
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na
żadania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w
rozdziale III RODO, a także obowiązków wskazanych w art. 32-36 RODO.

§5
Prawo kontroli
1. Administrator danych zastrzega sobie prawo kontroli właściwego przetwarzania przez
Procesora powierzonych danych osobowych. Procesor na każdy pisemny wniosek
Administratora danych zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej

przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku Administratora danych.
2. Niezależnie od ust. 1, Procesor zobowiązany jest – w każdym czasie oraz na żądanie
Administratora danych – udostępniać mu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków Administratora danych nałożonych na niego przez RODO
3. Jeżeli w ocenie Procesora wydane mu przez Administratora danych polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepisów prawa o ochronie danych, Procesor niezwłocznie
informuje o tym Administratora danych.
§6
Odpowiedzialność
1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim
z wykonaniem niniejszej Umowy, zgodnie z przepisami RODO, Kodeksu cywilnego oraz
postanowieniami niniejszej Umowy.
2. W celu uniknięcia wątpliwości, Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich
pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, w tym osób
i podmiotów, o których mowa w §4 ust. 5, jak za własne działanie i zaniechanie.
3. Jeżeli osoba trzecia wystąpi do Administratora danych z roszczeniem spowodowanym z
winy Procesora lub osób, za które Procesor ponosi odpowiedzialność, Procesor zobowiązany
jest do zwolnienia Administratora danych ze wszelkich zobowiązań względem takiej osoby
trzeciej.
§7
Czas trwania i wypowiedzenie Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o współpracy. W celu uniknięcia
wątpliwości, wygaśnięcie Umowy o współpracy z jakiejkolwiek przyczyny, skutkuje
wygaśnięciem niniejszej Umowy.
2. Administrator danych Uprawniony jest do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli:
a) w wyniku kontroli zostanie wykazane, że Procesor nie podjął środków zabezpieczających,
o których mowa w art. 32-34 RODO,
b) Procesor nie stosował się do wymogów przewidzianych w aktach wykonawczych do
Ustawy,
c) przetwarza dane osobowe niezgodnie z niniejszą Umową lub innymi przepisami RODO.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Procesor, w terminie 7 dni, zobowiązany jest do
trwałego zniszczenia i wykasowana wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji
wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do
przetwarzania dane osobowe. Procesor zobowiązany jest pisemnie potwierdzić
Administratorowi danych, w terminie 7 dni, o dokonaniu czynności, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym.

§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego RODO.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy,
jest sąd właściwy dla siedziby Administratora danych.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

[………………………………………..]

[………………………………………..]

