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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Umowa nr … 

zawarta w dniu .………….. r. pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską Dyrektora Zamawiającego, 

a  

firmą… z siedzibą w … , wpisaną do … pod numerem … 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez … 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług zdrowotnych (zwanych dalej także 

„usługą”) polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań (wraz z ewentualnie 

załączoną dokumentacją medyczną) na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową 

(zwanych dalej „skierowaniami”) pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo 

rehabilitacji uzdrowiskowej, zgodnie z wiedzą medyczną i zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz. U.  2018r., poz. 1510 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 

lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskowa 

(Dz. U. 2011, Nr 142, poz. 835), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w 

sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

(Dz. U. 2012 r., poz. 14).  

2. Przedmiot umowy obejmuje*: 

a) dokonywanie w okresie obowiązywania umowy czynności określonych w ust. 3 (rozliczenie za 

skierowanie), z zastrzeżeniem ust. 5. 

b) wykonywanie w okresie obowiązywania umowy czynności określonych w ust. 4 (rozliczenie za 

godzinę), z zastrzeżeniem ust. 6/6’. 

3. W zakresie obowiązków wykonywanych w ramach usługi stanowiącej przedmiot umowy, o 

którym mowa w ust. 2 lit. a) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnej analizy skierowań (zwanej 

dalej także „analizą”), w szczególności polegającej na : 

a) ocenie skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej, zwanej dalej także „oceną”  

b) aprobowaniu skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 

uzdrowiskowej (zwanego dalej także „aprobatą”), w przypadkach, gdy aprobata taka może 

być wydana i nie wymaga dokonania innych czynności, 

c) wnioskowaniu do lekarza kierującego (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) o dostarczenie 

dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, 

uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań, 
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zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania 

na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. 2011, Nr 142, poz. 835), 

d) dokonywaniu ponownej oceny skierowań po uzyskaniu niezbędnych informacji/dokumentów, 

o których mowa w lit. c),  

e) uzasadnianiu braku aprobaty skierowania w przypadku przeciwwskazań lub braku wskazań 

do leczenia uzdrowiskowego, 

f) wskazywaniu trybu, zakresu i profilu leczenia w pierwszym etapie oceny, w drugim etapie 

oceny przy wyznaczaniu terminu leczenia, wskazania miejscowości uzdrowiskowej 

optymalnej do leczenia danego rodzaju schorzeń. 

4. W zakresie obowiązków wykonywanych w ramach usługi stanowiącej przedmiot umowy, o 

którym mowa w ust. 2 lit. b) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wyznaczonymi 

pracownikami Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy oraz do pisemnego dokonywania:  

a) ponownej oceny skierowań po przeprowadzonej po 18 miesiącach pozytywnej weryfikacji 

skierowania przez lekarza kierującego, 

b) oceny zwróconych przez świadczeniobiorców skierowań, 

c) oceny pism świadczeniobiorców dotyczących faktu potwierdzenia lub niepotwierdzenia 

skierowania przez Zamawiającego, 

d) oceny i aprobowania skierowań potwierdzanych przez Zamawiającego, z krótkim terminem 

do ich realizacji, tzw. priorytetów, 

e) w przypadku, gdy Zamawiający w ustalonych godzinach, o których mowa w ust. 6 nie zleci 

Wykonawcy wykonywania czynności określonych w lit. a) – d), Wykonawca będzie miał 

obowiązek wykonywać w tym czasie czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a) – f), które 

zostaną rozliczone w ramach wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania usługi. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności określone w ust. 3 w budynku 

Zamawiającego w Krakowie przy ul. Batorego 24 (poza godzinami określonymi w ust. 6 lub 6’/ 

Wykonawca może wykonywać czynności określone w ust. 3 w ……. (Zamawiający wymaga, aby 

miejsce to znajdowało się w granicach administracyjnych miasta Krakowa). 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 w budynku 

Zamawiającego w Krakowie przy ul. Batorego 24, w dni robocze Zamawiającego (poniedziałek - 

piątek, w godz. 8.00-12.00), przez minimum 2 godziny dziennie. Ustalanie niezbędnej ilości godzin, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywane na bieżąco przez Kierownika Działu 

Lecznictwa Uzdrowiskowego Zamawiającego, zgodnie z potrzebami (dotyczy Wykonawców 

składających ofertę na część I zamówienia). 

6’. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności, o których mowa w ust. 4 w budynku 

Zamawiającego w Krakowie przy ul. Batorego 24, w dni robocze Zamawiającego (poniedziałek - 

piątek, w godz. 12.00-16.00), przez minimum 2 godziny dziennie. Ustalanie niezbędnej ilości 

godzin, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywane na bieżąco przez 

Kierownika Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Zamawiającego, zgodnie z potrzebami (dotyczy 

Wykonawców składających ofertę na część II zamówienia). 

7. W przypadku wykonywania czynności określonych w ust. 3 w miejscu wskazanym w ust. 5 zdanie 

drugie, upoważniony pracownik Zamawiającego dostarczy Wykonawcy skierowania niezbędne do 

wykonywania czynności określonych w ust. 3 oraz przekaże Wykonawcy te skierowania za 

pokwitowaniem. Po wykonaniu przez Wykonawcę czynności określonych w ust. 3 Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości do zwrotu skierowań, a następnie upoważniony pracownik 

Zamawiającego za pokwitowaniem odbierze od Wykonawcy te skierowania (dotyczy 
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Wykonawców, którzy nie będą wykonywali czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy w 

miejscu wskazanym w ust. 6, 6’). 

8. Przekazywanie przez Zamawiającego skierowań w sposób określony w ust. 7 następować będzie 

raz w tygodniu w godz. 08.00-16.00, w dni robocze Zamawiającego, za wyjątkiem dni wolnych 

od pracy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego z Wykonawcą. Wykonawca jest 

zobowiązany przekazywać Zamawiającemu w sposób określony w ust. 7 przeanalizowane 

skierowania nie później niż 7 - go dnia od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 9-11. 

9. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie przekazywał skierowania sukcesywnie, w 

miarę potrzeb, z zastrzeżeniem, że jednorazowo ich ilość nie będzie większa niż 1500 sztuk, a 

Wykonawca zobowiązuje się do ich analizy zgodnie z zakresem czynności opisanym w ust. 3.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia częstotliwości przekazywania skierowań w 

przypadku zmniejszenia się ilości skierowań wpływających do Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi z najwyższą starannością uwzględniającą 

profesjonalny charakter i specyfikę przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonywania usługi w sposób w pełni bezstronny i obiektywny, kierując się w każdym 

przypadku wyłącznie wiedzą medyczną i stanem zdrowia świadczeniobiorcy, którego skierowanie 

dotyczy, oraz przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wykonywania usługi, o którym mowa w 

ust. 5, 6 w przypadku przeniesienia Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Zamawiającego do 

innego budynku na terenie miasta Krakowa. Ewentualne skorzystanie z prawa do zmiany, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym dla swojej skuteczności będzie wymagało jedynie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy i 

nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu. 

13. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza przerwy w wykonywaniu usługi, lecz 

nie dłużej niż łącznie przez okres 40 dni roboczych Zamawiającego (poniedziałek-piątek). 

Ewentualne skorzystanie z prawa do przerw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym dla 

swojej skuteczności będzie wymagało jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia 

skierowanego przez Wykonawcę do Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

przerwy z Kierownikiem Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego Zamawiającego oraz uzyskania 

jego akceptacji i nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu. 

§ 2 

1. W ramach przedmiotowej usługi Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych osób, których skierowania i dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy, a 

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w 

umowa powierzenia przetwarzania danych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, Umowy 

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany zostaje do zawarcia umowy o zachowaniu poufności stanowiącej 

załącznik nr 3 do umowy, a także zobowiązuje się do zapewnienia, aby każda z osób 

uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy została przez Wykonawcę 

upoważniona do udziału w realizacji umowy (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Umowy o 

zachowaniu poufności) oraz złożyła w formie pisemnej oświadczenie zgodne z treścią załącznika 

nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności, które to oświadczenie Wykonawca przed rozpoczęciem 

wykonywania umowy doręczy Kierownikowi Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego 

Zamawiającego. 
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§ 3  

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania i nadzorowania realizacji umowy przez 

Wykonawcę. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za kontrolę 

i nadzór nad realizacją niniejszej umowy, w tym za przekazywanie skierowań Wykonawcy oraz 

pisemne potwierdzanie prawidłowej realizacji umowy w danym miesiącu, są: 

a)  …, 

b)  …, 

c) …. 

przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej z wymienionych 

osób. 

2. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 1 dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy i 

nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu. 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie odpowiadające sumie faktycznej ilości przeanalizowanych skierowań oraz 

faktycznie przepracowanych godzin, o których mowa w § 1 ust. 6 lub ust.6’, z zastrzeżeniem  

ust. 2-5. 

2. Cena jednostkowa za przeanalizowane 1 skierowanie wynosi … zł (słownie: …) brutto, przy czym 

każdorazowo zaopiniowanie skierowania powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych 

czynności przewidzianych w § 1 ust. 3 i odpowiednich obowiązujących przepisach prawa. 

3. Cena jednostkowa za każdą godzinę, w której Wykonawca będzie wykonywał czynności, o 

których mowa w § 1 ust. 4 wynosi … zł (słownie złotych: …) brutto. 

4. Łączne wynagrodzenie, które Zamawiający będzie zobowiązany do wypłacenia Wykonawcy z 

tytułu należytego wykonania całego przedmiotu umowy* w całym okresie jej obowiązywania, 

które będzie wypłacane na zasadach określonych w umowie, w częściach obejmujących 

wynagrodzenie miesięczne, za realizację umowy w każdym miesiącu jej wykonywania, nie 

przekroczy kwoty … zł (słownie złotych: …) brutto, zwanej dalej „maksymalnym 

wynagrodzeniem brutto”.  

5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Obowiązuje niezmienność wynagrodzenia w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 14. 

7. Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

wynagrodzenie miesięczne na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, 

przy czym warunkiem zapłacenia wynagrodzenia będzie uprzednie należyte wykonanie usługi w 

miesiącu, którego dotyczy zapłata, oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez jedną z osób, 

o których mowa w § 3 ust. 1 faktu należytego wykonania usługi bez braków i wad, w formie 

protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

8. Podstawą podpisania protokołu odbioru będzie sporządzone przez jedną z osób, o których mowa 

w § 3 ust. 1  zestawienie ilości przeanalizowanych skierowań oraz godzin, w których faktycznie 

były wykonywane czynności, o których mowa w § 1 ust. 3, 4 w okresie rozliczeniowym jednego 

miesiąca, potwierdzające zgodne z umową wykonanie usługi.  

9. Wykonawca w oparciu o zestawienie, o którym mowa w ust. 8 wystawi raz w miesiącu fakturę. 

10. Zamawiający ma prawo nie wykorzystania całości kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w ust. 4. 
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11. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Odbiorca i płatnik: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  

31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 02-390 Warszawa,  

ul. Grójecka 186, NIP 1070001057. 

12. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: …, w 

terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z 

wymogami przewidzianymi w niniejszym paragrafie i pisemnego potwierdzenia przez jedną z 

osób, o których mowa w § 3 ust. 1 faktu należytego wykonania usługi. 

13. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, lub 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

usługi przez wykonawcę, zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 

proporcjonalnie do tych zmian, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że mają one 

faktyczny wpływ na koszty wykonania usługi. 

15. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy. 

Zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy 

przez inny podmiot. 

16. Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonywania 

kluczowych części zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4.  

§ 5 

1. Umowa obowiązuje od dnia … r. do dnia … r., z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania 

kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 4 ust. 4 przed upływem tego 

okresu, umowa będzie obowiązywała krócej, do wyczerpania kwoty maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym  mowa w § 4 ust. 4. 

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w całości lub części z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu  wypowiedzenia. 

3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

zaistnienia co najmniej jednej z następujących sytuacji: 

a) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 1 lub § 2, 

b) nieprzekazania Zamawiającemu pisemnie przeanalizowanych skierowań w terminie 30 dni od 

daty ich otrzymania. 

4. Niezależnie od prawa do wypowiedzenia umowy Zamawiający zachowuje roszczenie o zapłatę 

kar umownych należnych mu na podstawie § 6. 

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 lub 3, 

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jedynie 

za okres należytego wykonania umowy, na podstawie prawidłowego rozliczenia sporządzonego 

przez Wykonawcę, które po sprawdzeniu przez Zamawiającego zostanie przez niego 

zatwierdzone, pod warunkiem prawidłowości tego rozliczenia. 
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§ 6 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 3 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 4, 

b) w przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy, 

osobie trzeciej, w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 4, 

c) za opóźnienie w przekazaniu przez Wykonawcę pisemnie przeanalizowanych skierowań w 

wysokości 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.4 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego w § 1 ust. 8, 

d) W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o 

których mowa w Umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, 

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 4 za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego. 

2. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ma również prawo do podjęcia innych kroków 

prawnych w celu uzyskania należności. 

3. Obowiązek zapłaty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłącza prawa dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający zachowuje prawo 

uzyskania zapłaty kar umownych należnych mu na podstawie ust. 1. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017. poz. 459).  

§ 9 

Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać na tle 

stosowania niniejszej umowy, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać je będzie sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………..  

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI ZA MIESIĄC ………………… ….. rok 

 
Usługa:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(rodzaj usługi  oraz miejsce realizacji ). 

Wykonawca: 

..................................................................................................................................................... 

1. Umowa nr ........................................ z dnia .........................  

2. Ilość przekazanych Zamawiającemu przeanalizowanych skierowań ..… w  czasie .... godzin miesięcznie. 

Przeanalizowane skierowania zostały przekazane zgodnie/niezgodnie* z terminem umownym. 

3. Ilość przepracowanych godzin …… 

4. Usługa została wykonana zgodnie/nie zgodnie* z obowiązującymi przepisami/umową/ wymaganiami 

Zamawiającego*. 

5. Nie stwierdzono wad / stwierdzono następujące wady*: 

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Termin usunięcia wad .............................. 

 

6. Dodatkowe ustalenia: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

7. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Podpis przedstawiciela 

Zamawiającego 

            ..............................................                                                 

 

            ..............................................                                                 
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Załącznik nr 3 do umowy nr ………………… 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 

……………………………… z siedzibą w ………………………, ul. ………………………………., xx-xxx, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ……………………………… w ………………………. … Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS ……………………………, o kapitale zakładowym 

w wysokości …………………… zł, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

1. …….………………… – Prezesa Zarządu, 

2. ………………………. – Wiceprezesa Zarządu,  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

a 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków, reprezentowanym przez: 

Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Krakowie, uprawnioną do reprezentacji na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. Dz.U. 2017, poz. 

1938 z późn. zm. (zwanym w dalszej treści niniejszej umowy "Zamawiającym"). 

Wykonawca i Zamawiający będą również nazywani osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”.  

  

W związku z podpisaniem umowy nr ………………………………. z dnia …………., której przedmiotem jest 

......................, zwanej dalej „umową podstawową”, Strony w celu właściwej ochrony danych poufnych 

udostępnianych w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje:   

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane oraz udostępniane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, niezależnie od formy 

(ustnie, na piśmie lub w jakikolwiek inny sposób) dotyczące w szczególności konfiguracji urządzeń, 

spraw, planów działalności lub przedsięwzięć Zamawiającego związanych z realizacją lub przedmiotem 

umowy podstawowej,   

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron w związku z realizacją umowy 

podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu 

przekazane; 

2) niewykorzystywania do celów innych, niż wykonywanie umowy podstawowej  Informacji Poufnych, 

do których dostęp posiadać będzie Wykonawca w związku z realizacją umowy podstawowej; 

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich Informacji Poufnych, 

do których dostęp posiadać będzie Wykonawca w związku z realizacją umowy podstawowej w czasie, gdy 

znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy; 

4) zapewnienia dostępu do Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy, którym dostęp ten jest niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy 

podstawowej;  

5) poinformowania wszystkich osób uczestniczących w realizacji umowy podstawowej ze strony 

Wykonawcy o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie 

ich traktowania jako poufnych oraz odebrania od tych osób oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4 umowy 

o zachowaniu poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, 

chyba że wcześniej w sposób wyraźny zostanie udzielona w formie pisemnej po rygorem nieważności 
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zgoda Zamawiającego na taką czynność i dokonanie czynności jest niezbędne w związku z realizacją 

umowy podstawowej. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Informacji Poufnych na 

potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony 

Wykonawcy, które okażą Zamawiającego upoważnienie do udziału w realizacji umowy podstawowej; 

7)  na pisemny wniosek Zamawiającego, a w przypadku zakończenia realizacji umowy podstawowej bez 

konieczności składania przez Zamawiającego pisemnego wniosku, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) niezwłocznego, ale w okresie nie dłuższym niż 14 dni, zwrócenia na własny koszt wszelkich materiałów 

zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającego, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w 

jego posiadaniu; 

b) niezwłocznego, ale w okresie nie dłuższym niż 14 dni, zniszczenia, trwałego usunięcia z pamięci 

masowych Wykonawcy, na własny koszt danych zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne, w sposób 

uniemożliwiający ich odzyskanie. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

przewidzianej treścią § 6 ust. 1 lit. d) umowy podstawowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości 

przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza 

wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.  

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy zostaną upoważnione przez niego do 

realizacji umowy podstawowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz złożą 

oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru 

określonego w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, które Wykonawca przekaże Zamawiającego przed 

rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy podstawowej  przez poszczególne osoby.  

§ 3.  

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane;  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek 

Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie 

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz 

zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że 

Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

§ 4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników oraz inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy. 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do 

zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 

także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do 

Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy   dla 

rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji umowy podstawowej.  

2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w przepisy kodeksu cywilnego 

oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 9. 

Załącznik do Umowy stanowi integralną część Umowy o zachowaniu poufności. 

§ 10. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

 

Upoważnienie  

 

Działając w imieniu Wykonawcy ……………….……………………….. (oznaczenie Wykonawcy), w wykonaniu 

postanowień § 2 ust. 4 Umowy o poufności upoważniam p. …………………….. ……..……………. (dane upoważnianej 

osoby) do udziału w realizacji przedmiotu umowy nr ………………………. (umowa podstawowa). 

 

 

 

Miejscowość, data                                                                                                                     czytelny podpis 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany……………………………… (nazwisko i imię), legitymujący się …………………. (nazwa i nr 

dokumentu tożsamości) reprezentując w dniu/w okresie ……………………………...…… Wykonawcy podczas 

realizacji umowy nr ….………………………. (umowa podstawowa), z uwagi na udostępnienie Informacji Poufnych, 

zobowiązuję się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej, 

niezależnie od formy i sposobu ich uzyskania  

2) wykorzystania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej wyłącznie w celu 

realizacji umowy podstawowej, 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją niniejszej Umowy i umowy podstawowej. 

     Miejscowość, data                                                                  Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – RODO), informuję, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 

reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie 

danych osobowych przetwarzanych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia 

Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych Tomasz Miś, email: IOD@nfz krakow.pl, tel. (12) 

2988045. 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu 

Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).  

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia 

danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących. 

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  
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Załącznik nr 4 do umowy nr….. /19 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

 

zawarta w dniu _____________ w Krakowie pomiędzy: 

 

........................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ..................................., 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. ..............................., .... Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

..................................., o numerze NIP: ..............................., a także o numerze REGON: ............................, 

reprezentowaną przez:  

 

....................................................... 

lub  

....................................................... 

 

zwanym dalej „Procesorem” 

 

a 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków, reprezentowanym przez: 

Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Krakowie, uprawnioną do reprezentacji na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. Dz.U. 2017, poz. 

1938 z późn. zm., 

 

zwaną dalej „Administratorem”, 

 

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

A. Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest w związku z Umową o świadczenie usług z dnia  rrrr-mm-dd oraz 

w celu wykonywania Umowy. 

B. Na podstawie Umowy Procesor zobowiązał się do świadczenia usług zdrowotnych polegających na 

dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową pod 

względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej  

C. W celu wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników  przez Procesora. 

W związku z tym konieczne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia. 

1. DEFINICJE 

1) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy 

powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany także Zleceniobiorcą 

2) Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach 

przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą 

3) Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według 

określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, 
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4) Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 

wykonuje się w systemach informatycznych, 

5) 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) (Dz. U. UE. L. 

z 2016 r. Nr 119), 

6) Umowa – umowa o świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty 

skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową pod względem celowości leczenia 

uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do której została załączona niniejsza Umowa Powierzenia,  

7) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

8) Ustawa - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

9) Pracownik Procesora – osoba zatrudniana przez niego na podstawie umowy o parce lub umowy 

cywilnoprawnej. 

2. PRZEDMIOT UMOWY ORAZ ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

2.1. W trybie art. 31 ust. 1 Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania 

dane osobowe wskazane w pkt 2.2.-2.3. Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania 

zgodnie z Umową Powierzenia.  

2.2. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których dane 

dotyczą:  

a) Pracowników Powierzającego, 

b) Świadczeniodawców 

c) Ubezpieczonych/Petentów. 

2.3. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do: 

a) Imiona i Nazwiska, 

b) Adres zamieszkania lub zameldowania, 

c) Numer PESEL, 

d) Numer telefon, 

e) Numer NIP, 

f) Adres email, 

g) Temat emaila, 

h) Wydział i Stanowisko służbowe, 

i) Dane zawarte w treści załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. (poz. 835). 

2.4. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 2.2.-2.3. powyżej jest wykonanie Umowy, w 

szczególności świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny oraz aprobaty skierowań 

na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego 

albo rehabilitacji uzdrowiskowej. 

2.5. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Procesor będzie 

w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, 

utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych 

w pkt 2.4. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub 

na polecenie Administratora. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie papierowej. 

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

3.1. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia. 
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3.2. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawy, a także jej przepisów wykonawczych. 

3.3. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym 

personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, Ustawy oraz aktów 

wykonawczych. 

3.4. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Procesora, 

posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą 

ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. 

3.5. Procesor prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych w związku z wykonywaniem łączącej Strony umowy podstawowej. 

3.6. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, 

w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy 

upoważnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązali się do zachowania w tajemnicy 

danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia.  

3.7. Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami 

Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą 

elektroniczną lub na piśmie. 

3.8. Procesor zobowiązuje się: 

a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało 

wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne 

zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, 

b) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi w 

wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności  bezpieczeństwa 

przetwarzania, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, 

przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym, 

c) przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia/incydentu, 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, zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres iod@nfz.krakow.pl oraz Inspektor 

Ochrony Danych Tomasz Miś, tel. (12) 2988045. 

d) Informacja dotycząca zdarzenia/incydentu przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej: 

- opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których 

dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

- opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

- opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Procesora środków w celu 

przeciwdziałania naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

e) współpracować z Administratorem w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, 

których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w 

szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo 

dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych, prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

f) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych, 
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g) 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. 

3.9. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów 

znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

4.1. Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych 

osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia przez Procesora podwykonawcom.  

5. UPRAWNIENIA KONTROLNE ADMINISTRATORA 

5.1. Administrator lub upoważnione przez niego osoby, w tym audytor zewnętrzny mają prawo do przeprowadzenia 

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

Umowie Powierzenia 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. Dokonywania kontroli/audytu w 

miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, po wcześniejszym powiadomieniu Procesora, 

nie później jednak niż na 5 dni przed planowaną kontrolą/audytem. Procesor zobowiązany jest do zapewnienia 

warunków umożliwiających wykonania tego uprawnienia przez Administratora.  

5.2. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania 

powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia przedmiotowych danych 

osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli/audytu przeprowadzonych przez Administratora lub 

upoważnionego przez niego audytora. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Niniejsza Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas obowiązywania 

Umowy. 

6.2. W przypadku rozwiązania Umowy, Procesor zobowiązany jest, zależnie od decyzji Administratora, do 

usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy Powierzenia danych osobowych lub do przekazania ich 

Administratorowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do tych 

samych celów dla których przetwarzał je Procesor. Procesor nie przekazuje danych osobowych, które 

przetwarza jako niezależny administrator. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym 

protokołem. 

W przypadku stwierdzenia przez Administratora bezprawnego przetwarzania danych osobowych, w tym ich 

bezpodstawnego przechowywania wbrew obowiązkowi, Procesor zapłaci Administratorowi karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w par 4 ust. 4 umowy podstawowej. 

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości 

przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Administratora przekracza 

wysokość kary umownej, o której mowa w pkt 6.2. 

6.4. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), RODO oraz Ustawy oraz przepisy 

wykonawcze. 

6.6. Umowa Powierzenia została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla .Administratora, 

jeden dla Procesora. 

W imieniu Administratora       W imieniu Procesora 

 

 

______________________      ______________________ 
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