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Załącznik nr 6 do Umowy 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
            

zawarta w ……………….. w dniu ……………..roku pomiędzy: 

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. 
Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000490819, o kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, 
reprezentowaną przez:  
[…] 
[…] 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
 
………………………………………………… 
 
 
………………………………………………… 
 
a 
………………………………. z siedzibą w ………………, przy ul. ……………………., wpisany do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……… w Lublinie z siedzibą w …….., 
……. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS …………………, NIP: 
……………….., REGON: ……………………………, 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………. - …………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonowacą 
 

Preambuła 
 
Zważywszy, że ……… zawarło z ………………… ………………………………… z siedzibą przy ul. 
…………………………………. w ………. (……) (dalej zwaną „Zamawiającym”) umowę nr ………………. na nadzór 
autorski i serwis oprogramowania zintegrowanego szpitalnego systemu informatycznego, (dalej 
zwaną „Umową NAS”), na mocy której:  

a) Wykonawca zobowiązał się względem Zamawiającego do świadczenia na rzecz 
Zamawiającego nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem aplikacyjnym w części 
administracyjnej użytkowanym przez Zamawiającego; 

b) Wykonawca zobowiązał się względem Zamawiającego do świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usług serwisowych w zakresie użytkowanego przez Zamawiającego 
oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej i laboratoryjnej; 

c) przy okazji realizacji przedmiotu Umowy NAS, a zwłaszcza świadczenia na rzecz 
Zamawiającego usług serwisowych, zachodzić będzie ryzyko przetwarzania danych 
osobowych, których administratorem jest Zamawiający; 

Strony postanawiają, jak poniżej: 
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§ 1 
 
1. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)  - (zwanej dalej 
UODO) oraz przetwarza dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7. UODO.  

2. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
wdrożeniowej i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich 
obowiązków, Zamawiający na podstawie art. 31 UODO oraz na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r. poz. 159 z 
późn. zm.) (zwana dalej UPPiRPP), powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów 
danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu 
Oprogramowania Aplikacyjnego.  

3. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu 
przekraczającym zakres i cel opisane w ust. 2) wymaga każdorazowej pisemnej zgody Klienta. 

4. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 UODO 
oraz spełnia wymagania, o których stanowi art. 39a UODO, w szczególności: 

a) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę przetwarzanych danych 
osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, 

b) dopuszcza do obsługi systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych 
osobowych, wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych,  

c) zapewnia kontrolę nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, 
d) prowadzi ewidencje upoważnionych osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych 

osobowych, 
e) zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowają je 

w tajemnicy bezterminowo, również po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy (między 
innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności 
danych oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych oraz 
sposobach ich zabezpieczenia), 

f) posiada aktualną dokumentację, o której stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej „Rozporządzeniem”.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe 
wyłącznie przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom 
bezpieczeństwa, o którym mowa w Rozporządzeniu. 

6. Wykonawca oświadcza, iż będzie współpracować z Klientem w zakresie kontroli zgodności 
przetwarzania danych osobowych powierzonych niniejszą Umową do przetwarzania z zapisami 
tej Umowy. 

7. Po okresie obowiązywania Umowy wdrożeniowej Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 
zaprzestania przetwarzania powierzonych niniejsza Umową danych osobowych.  

8. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji świadczeń z zakresu 
objętego Umową wdrożeniowa, w tym nadzoru autorskiego, osobom trzecim (podwykonawcom), 
w tym na dalsze powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim 
zastosowaniu zasad określonych w ust. 2 do 7 oraz na udostępnienie informacji poufnych 
Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń określonych Umową 
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wdrożeniowa, w tym nadzoru autorskiego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania 
lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne 
działania lub zaniechania. 

§ 2 
1. Wykonawca zapewnia, że od dnia 25 maja 2018 roku tj. stosowania Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), będzie przetwarzać powierzone 
niniejszą umową dane osobowe zgodnie z RODO.   

2. Niemniej w przypadku stwierdzenia przez Strony konieczności wprowadzenia dodatkowych 
zabezpieczeń, Strony wspólnie uzgodnią środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych, na potrzebę realizacji niniejszej umowy danych osobowych przewidziane przepisami 
RODO. W przypadku zmiany ustawodawstwa polskiego w zakresie ochrony danych osobowych, na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej związanego z wejściem w życie RODO a mającego znaczący wpływ na 
zapisy niniejszego artykułu, Strony zobowiązują się uzgodnić środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 
 

§ 3 
 

1. Strony oświadczają, że zawierają niniejszą Umowę na czas określony, od ...................................r. 
do ..........................r.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania ze skutkiem na dzień 
………………… 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy prawa polskiego, a 
w szczególności przepisy UODO, aktów ją wykonujących oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
………………………………………………………………...       …………………………………………………………………. 

Zamawiający                                                    Wykonawca 
 


