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

wcześniej w sposób wyraźny zostanie udzielona w formie pisemnej po rygorem nieważności 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 § 7 ust. 

1 lit. f  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 reprezentujące Wykonawcę złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji 

Poufnych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, które Wykonawca przekaże 

Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy podstawowej. 

 

  

§ 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. 
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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.  

§ 9. 

Załącznik do Umowy stanowi integralną część Umowy o zachowaniu poufności. 

§ 10. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności 

 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany……………………………… (nazwisko i imię), reprezentując w dniu/w okresie 

……………………………...…… Wykonawcę 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. 
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                        Miejscowość, data                                                                                         Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

Zgodnie z art. 13 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), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Małopolskim Oddziale Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, z którym mogą 

się Państwo kontaktować w następujący sposób:  

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków 

▪ za pomocą platformy ePUAP 

▪ e-mailem: iod@nfz krakow.pl 

▪ telefonicznie: 12 29 88 045 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z 

Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym 

mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków 

▪ poprzez formularz ESP na stronie: http://nfz-krakow.pl/ 

▪ e-mailem: iod@nfz krakow.pl 

▪ telefonicznie: 12 29 88 045 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw oraz 

ich realizacją. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:  

▪ 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, w tym art. 6 ust. 1 lit c) oraz 

w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit b); 

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;  

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym Dział VI;  

▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych oraz art. 135 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa 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. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje: 

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;   

▪ prawo sprostowania danych; 

▪ ograniczenia przetworzenia; 

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie podanie 

uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację.  

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA       

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 


