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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
UMOWA NR …
/WZÓR/
zawarta w dniu .………….. r. pomiędzy:
Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032
będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-00-01-057
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….…………………………….…………..………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………...…,
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………..,
będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: …………………………………………………….……...….
wpisanym do …………………………………………………………………………………..……...…
reprezentowanym przez ………………………………………………………………..………..………
zwanym dalej Wykonawcą,
wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

1.
2.

3.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługę polegającą
na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
W zakresie obowiązków wykonywanych w ramach usługi stanowiącej przedmiot umowy
Wykonawca jest zobowiązany do:
2.1 Wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania
na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. (Dz. U. 2011, Nr 142, poz. 835).
2.2 Przestrzegania zasad aprobowania skierowań pod względem celowości leczenia
uzdrowiskowego oraz zakres obowiązków lekarza specjalisty w zakresie lekarza
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub lekarza rehabilitacji medycznej w związku
z wykonywaniem usługi opiniowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację
uzdrowiskową.
Zakres obowiązków lekarza specjalisty tj. lekarza specjalisty z zakresu balneoklimatologii
i medycyny fizykalnej lub lekarza rehabilitacji medycznej:
3.1 kompleksowa aprobata skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod względem celowości
leczenia uzdrowiskowego (aprobata lub brak aprobaty),
3.2 wnioskowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o dostarczenie dokumentacji
medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia
niezbędnych konsultacji lub aktualizacji dokumentacji medycznej oraz wykonanie
dodatkowych badań jak również wykonywanie pozostałych czynności „lekarza specjalisty”
określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie
kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. (Dz. U. 2011,
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Nr 142, poz. 835), oraz dokonywanie ponownej oceny skierowań po dostarczeniu
uzupełnień, tj. badania dodatkowe, konsultacje lekarskie, karty informacyjne z odbytego
leczenia szpitalnego itp. a także w formie kolejnego skierowania,
3.3 ocenianie pod względem medycznym dostarczonych dodatkowych badań, konsultacji
lekarskich, kart informacyjnych z odbytego leczenia szpitalnego itp. w trakcie oczekiwania w
kolejce na potwierdzenie skierowania,
3.4 ocenianie pod względem medycznym „odwołań” ubezpieczonych w zakresie potwierdzenia
lub nie potwierdzenia skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub wyboru danego terminu /
kierunku / miejscowości leczenia,
3.5 opiniowanie pod względem medycznym skarg ubezpieczonych lub opiekunów dzieci,
3.6 opiniowanie pod względem medycznym rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego,
3.7 aprobowanie pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego skierowań po weryfikacji
dokonywanej przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
3.8 wnioskowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o dostarczenie dokumentacji
medycznej niezbędnej do podtrzymania lub zmiany rodzaju i zakresu leczenia
uzdrowiskowego w związku z przeprowadzoną weryfikacją określoną w pkt. 2.4.7 zapytania
ofertowego, uzupełnienia niezbędnych konsultacji lub aktualizacji dokumentacji medycznej
oraz wykonanie dodatkowych badań jak również wykonywanie pozostałych czynności
„lekarza specjalisty” określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. (Dz. U.
2011, Nr 142, poz. 835), oraz dokonywanie ponownej oceny skierowań po dostarczeniu
uzupełnień, tj. badania dodatkowe, konsultacje lekarskie, karty informacyjne z odbytego
leczenia szpitalnego itp. a także w formie kolejnego skierowania,
3.9 wydawanie innych pisemnych opinii pod względem medycznym w ramach obsługi spraw
związanych z leczeniem uzdrowiskowym.
4. Wykonawca gwarantuje, że czynności wskazane w ust. 2 i 3 będą wykonywane przez lekarza
specjalistę z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarza rehabilitacji medycznej,
zwanego dalej „lekarzem specjalistą”, spełniającego warunki, o których mowa w zapytaniu
ofertowym z dnia ….... Uprawnienia lekarza specjalisty określa załącznik nr 1 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdym
przypadku utraty uprawnień przez lekarza specjalistę wymienionego w załączniku nr 1
i zapewnić wprowadzenie na jego miejsce innego lekarza specjalisty (pod warunkiem, że spełnia
on warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia …...). Wykonawca każdorazowo
przekazuje osobie wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy dokumenty potwierdzające
uprawnienia, tj. prawo wykonywania zawodu lekarza oraz posiadaną wymaganą specjalizację.
5. Usługa będzie świadczona w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. na
zasadzie pojedynczych zleceń. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy maksymalnie:
5.1 16 000 skierowań w zakresie kompleksowej aprobaty (w ramach zadań wskazanych w § 1
ust. 3 pkt 3.1 - 3.2),
5.2 11 000 skierowań w ramach aprobaty lub braku aprobaty pod względem celowości leczenia
(w ramach zadań wskazanych w § 1 ust. 3 pkt 3.3 - 3.8),
5.3 25 spraw w zakresie wydania opinii medycznych (w ramach zadań wskazanych w § 1 ust. 3
pkt 3.9), a Wykonawca zobowiązuje się do ich analizy zgodnie z zakresem czynności
opisanym w ust. 2-3.
6. Każde pojedyncze zlecenie w ramach niniejszej umowy będzie wykonywane przez lekarza
specjalistę w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przekazania skierowań/spraw, celem
wydania opinii lekarzowi specjaliście przez osobę wskazaną w § 2 ust. 1 umowy. Ilość skierowań
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7.

8.
9.

10.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

opisanych w § 1 ust. 5 pkt 5.1-5.2 niniejszej umowy nie przekroczy 600 skierowań związanych
z ich aprobatą.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
(Dz. U. Nr 142, poz. 835) oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, z zachowaniem staranności
zawodowej, rzetelnie i terminowo, a także do dbałości o interesy Zamawiającego.
Ewentualna zmiana lekarza specjalisty wskazanego w załączniku nr 1 będzie możliwa za zgodą
Zamawiającego, z zastrzeżeniem dochowania wymogów opisanych w ust. 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany lekarza specjalisty w przypadku nienależytej
jakości wykonywanych przez niego usług lub w przypadku naruszenia przez niego innych zapisów
niniejszej umowy, w szczególności dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa
w § 6 umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać żądania Zamawiającego dotyczące
zmiany lekarza specjalisty.
Zmiana (wymiana) lekarza specjalisty nie może prowadzić do zmiany podmiotowej po stronie
Wykonawcy. Zaistnienie takiej sytuacji uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy
bez zachowania terminu wypowiedzenia i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 5
ust. 1 pkt a) umowy.
§2
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, a także wyrażenie
zgody, a której mowa w § 1 ust. 8, są:
- ……………………………………………, tel. ………………………………………
- ……………………………………………, tel. ………………………………………
Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: ……………………,
tel. …………..........
Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 dla swojej skuteczności będzie wymagała
jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy i nie
wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu.
§3
Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: …………………).
Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, opłaty i należności wynikające
z obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkie koszty związane z realizacją umowy.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości faktycznej ilości analizowanych skierowań
w okresie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
przekazania przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości skierowań,
ani z tytułu wykonania maksymalnej liczby skierowań przed upływem 31.12.2019 r.
Zapłata wynagrodzenia następowała będzie miesięcznie z dołu na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą
do wystawienia faktury będzie każdorazowo pisemne potwierdzenie przez jedną z osób
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy prawidłowej realizacji usług w danym miesiącu.
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Odbiór przedmiotu umowy będzie każdorazowo potwierdzany protokołem wykonania usługi,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, podpisanym przez jedną z osób ze strony
Zamawiającego, wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy prawidłowej realizacji usług
w danym miesiącu.
Faktury wystawiane będą na:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
NIP: 107-00-01-057;
Odbiorca-płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź;
i przesyłane na adres Odbiorcy-płatnika.
Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy.
Obowiązuje niezmienność wynagrodzenia w okresie trwania umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia,
liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana po otrzymaniu
pisemnego wezwania do zapłaty.
Za datę dokonania płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Suma kwot wynagrodzenia wynikających z ogółu wystawionych na podstawie niniejszej umowy
faktur nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu.
Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w opracowanej przez
siebie dokumentacji w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia o wadzie przez jedną z osób
wymienionych w § 2 ust. 1 umowy.

1.

2.

§5
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli
Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia albo którakolwiek ze
Stron odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie winno
nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia,
poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy;
b) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 6
umowy;
c) w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 umowy;
d) w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia któregokolwiek z obowiązków
Wykonawcy określonych w § 1 ust. 2, 3, 4, 7 lub 8 umowy.
Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego, jeśli poniesiona przez niego szkoda przekracza wartość kar umownych
zastrzeżonych zarówno w umowie podstawowej, jak i umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz o zachowaniu poufności w NFZ.

§6
W celu zapewnienia skutecznej ochrony oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
z umowy Wykonawca zobowiązuje się do podpisania:
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1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy
podstawowej wraz z załącznikami postaci zakresu danych osobowych powierzonych
do przetwarzania, stanowiący załącznik nr 1 do umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych;
umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy podstawowej wraz
z załącznikami w postaci oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności Wykonawcy,
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o zachowaniu poufności oraz oświadczenia
o zobowiązaniu do zachowania poufności pracownika Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2
do umowy o zachowaniu poufności.
Zobowiązanie to nie jest ograniczone w czasie i wiąże Wykonawcę również po wykonaniu
przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu/wygaśnięciu (bez względu na przyczynę), bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez
Wykonawcę lub nieprawidłowego albo niestarannego realizowania przedmiotu umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z uwzględnieniem wyjątków od tej zasady przewidzianych w niniejszej umowie.
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.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

,
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy nr …. z dnia ……… r.

WYKAZ LEKARZY SPECJALISTÓW

L.p.

Imię i nazwisko lekarza

Specjalizacja
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Załącznik nr 2 do umowy nr … z dnia ……… r.

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI ZA MIESIĄC ………… 2019 r.

1. Usługa:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(rodzaj usługi, umowa z dnia)

2. Miejsce realizacji usługi:
.................................................................................................................................................
(miast, adres)

3. Podmiot przetwarzający (Wykonawca):
.................................................................................................................................................
4. Ilość zaopiniowanych i zwrotnie przekazanych skierowań ...................................................
.................................................................................................................................................
5. Usługa została wykonana zgodnie/niezgodnie* z obowiązującymi przepisami/umową/
wymaganiami Administratora danych.
6. Nie stwierdzono/stwierdzono nieprawidłowości*:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
7. Termin usunięcia nieprawidłowości ......................................................................................
8. Dodatkowe ustalenia:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Potwierdzam odbiór ww. wymienionej dokumentacji w ilości wyszczególnionej w przedmiotowym
protokole.

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

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

Data, podpis Podmiotu przetwarzającego

Data, podpis upoważnionego pracownika
Administratora danych
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Załącznik nr 3 do umowy nr … z dnia ……… r.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu ………… r. w ……. pomiędzy:
…………… – Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. ……….., działającym na podstawie Upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jako
administratora danych osobowych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej:
„Powierzającym” lub „Administratorem danych”,
a
…………, z siedzibą w ……….., ul. ……………., ……………., reprezentowaną przez:
…………………… – ………………………,
zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”.
§1
1. Niniejsza umowa stanowi integralną część umowy podstawowej …….…... nr ……... z dnia
…………….. r., której przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie aprobaty skierowań na
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.
2. Realizacja przedmiotowej usługi dokonywana będzie zgodnie z zapisami:
a. 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
(Dz. Urz. UE. L. 119/11 z dnia 4.5.2016) (danej zwanym: „Rozporządzeniem”),
b. ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
(dalej zwaną: uodo).
§2
1. Powierzający jako Administrator danych powierza do przetwarzania Podmiotowi
przetwarzającemu w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe na zasadach określonych
w niniejszej umowie oraz wyłącznie w celu i przez okres wynikający z umowy podstawowej.
2. Podmiot przetwarzający przyjmuje do przetwarzania powierzone dane osobowe, w celu realizacji
umowy podstawowej oraz oświadcza, iż zna i wypełnia obowiązujące w tym zakresie przepisy
Rozporządzenia, uodo oraz wewnętrzne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych
obowiązujące u Administratora danych i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi
przepisami.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
§3
1. Dane osobowe powierza się Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania wyłącznie w celu
realizacji przedmiotu umowy podstawowej …….. z dnia ……… roku, w szczególności
w zakresie:
a) dokonania aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe, wystawionych przez lekarzy
ubezpieczenia zdrowotnego, pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej dzieci i dorosłych,
b) zbadania prawidłowości i jakości postępowania medycznego,
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c) oceny zgodności wystawienia skierowań na leczenie uzdrowiskowe z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
2. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) dane zawarte w dokumentacji medycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 09.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069),
a) dane zawarte na skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe, wystawionych przez lekarzy
ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
07.07.2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje
uzdrowiskową (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 835),
b) szczegółowy zakres powierzonych danych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy
powierzenia,
3. Charakter przetwarzania danych, dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej.
§4
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w Rozporządzeniu.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe
z należytą starannością jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych
w ramach umowy podstawowej, w sposób i w granicach określonych przez Powierzającego.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów Rozporządzenia
w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka oraz prowadzenia rejestru czynności i kategorii
czynności przetwarzania, z zagwarantowanym prawem Powierzającego do rozliczalności tego
obowiązku wobec Podmiotu przetwarzającego.
4. Podmiot przewarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego, o każdym
jego poleceniu, które jest niezgodne z przepisami rozporządzenia lub innymi przepisami
o ochronie danych osobowych.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się stosować we własnym zakresie do ewentualnych
wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący
się ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zwrócenia Powierzającemu wszelkich dokumentów
zawierających powierzone dane osobowe, w tym usunięcia wszelkich posiadanych kopii
przedmiotowych danych po zakończeniu świadczenia usługi, w związku z zakończeniem umowy
podstawowej.
7. Podmiot przetwarzający w miarę możliwości zobowiązuje się pomagać Administratorowi danych
w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,
w zakresie wykonywania jej praw określonych w Rozporządzeniu.
8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych.
9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
osób, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, dane przetwarzane
przez osoby, które upoważnia do ich przetwarzania, w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu, chyba że będą
to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy.
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11. Strony umowy zobowiązują się ściśle współpracować podczas realizacji umowy w zakresie
dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności
obowiązek współpracy dotyczy wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania ustaleń
w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.
12. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Podmiotowi powierzającemu na każde
jego żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych.
13. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora danych o:
a) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Podmiotu przetwarzającego dotyczących
ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
b) podjęciu przez uprawniony organ jakichkolwiek działań względem Podmiotu
przetwarzającego w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności
informacji o zapowiedzi kontroli oraz rozpoczęciu takiej kontroli przez uprawniony organ,
jeśli kontrola dotyczy sposobu przetwarzania powierzonych przez Powierzającego danych
osobowych,
c) zakresie, wynikach oraz działaniach podjętych przez uprawniony organ w wyniku
przeprowadzonej kontroli, jeśli kontrola dotyczy przetwarzania powierzonych przez
Powierzającego danych osobowych.
14. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych, nie później niż przed upływem 12 godzin, zgłosić to Administratorowi
danych, przekazując jednocześnie informację zawierającą co najmniej:
a) 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,
b) opis możliwych konsekwencji naruszenia,
c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot przetwarzający
środków w celu przeciwdziałania naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych
skutków.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

§5
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia osobiście.
Administratora danych wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania lub rozpowszechniania
danych przez Podmiot przetwarzający, a ponadto ich kopiowania.
Umowa nie upoważnia Podmiotu przetwarzającego do dalszego powierzenia innym podmiotom
przetwarzania powierzonych danych, w imieniu i na rzecz Administratora danych.
Podmiot przetwarzający może wykonywać czynności o których mowa w niniejszej umowie,
zarówno w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, jak i w siedzibie
Podmiotu przetwarzającego.
Realizacja usługi w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 odbywać będzie
się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu w wymiarze
czasowym niezbędnym do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy, w zależności
od potrzeb Powierzającego.
Wykonywanie czynności poza siedzibą Administratora danych nie zwalnia Podmiotu
przetwarzającego z obowiązku kontaktu z Administratorem danych przynajmniej 1- 2 razy
w tygodniu w godzinach pracy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, tj. 800-1600. W tym celu
Administrator danych ma obowiązek zapewnienia Podmiotowi przetwarzającemu odpowiedniego
miejsca pracy w swojej siedzibie.
Realizacja usługi poza siedzibą Powierzającego zobowiązuje Podmiot przetwarzający
do zapewnia miejsca gwarantującego bezpieczne przechowywanie dokumentów poza siedzibą
Powierzającego, zabezpieczającego dokumentację przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą,
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8.

9.

10.
11.

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przewożenie i przetwarzanie powierzonej dokumentacji
realizowane będzie wyłącznie na poniższych zasadach:
a) Podmiot przetwarzający legitymuje się podpisaną umową o zachowaniu poufności
i oświadczeniem o zobowiązaniu do zachowania poufności o której mowa w niniejszej
umowie powierzenia,
b) Podmiot przetwarzający oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za powierzoną
dokumentację,
c) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zabezpieczenia i przewożenia powierzonych
dokumentów w sposób gwarantujący zapewnienie im poufności i integralności,
d) Podmiot przetwarzający zapewnia stałą, osobistą ochronę i bezpośrednią kontrolę w czasie
przewożenia powierzonej dokumentacji,
e) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić środek transportu umożliwiający
bezpieczny i bezpośredni przewóz powierzonych dokumentów do miejsca docelowego,
w którym materiały będą przetwarzane,
f) każdorazowe przekazywanie dokumentacji odbywa się za potwierdzeniem odbioru,
potwierdzonym czytelnym podpisem Podmiotu przetwarzającego i Powierzającego w formie
protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
g) W przypadku stwierdzenia przez Powierzającego nieprawidłowości w zakresie nieotrzymania
kompletu dokumentów, bądź ich utraty, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do podjęcia
działań o których mowa w niniejszej umowie.
Podmiot przetwarzający nie będzie przekazywał danych osobowych wchodzących w skład Zbioru
do państw trzecich, chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora
danych, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, a taki transfer będzie
odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami Rozporządzenia.
Ze strony Administratora danych osobą/ami upoważnioną/ymi i odpowiedzialną/ymi za nadzór
nad realizacją niniejszej umowy, w tym za przekazywanie Podmiotowi przetwarzającemu danych
osobowych w postaci uwierzytelnionej kopii dokumentacji i receptach oraz pisemne
potwierdzanie prawidłowej realizacji umowy jest/są:
a)
……………………………………..…, tel. ……………….……….
b)
…………………………………..……, tel. …………..……………,
przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej z wymienionych
osób.
Ze strony Podmiotu przetwarzającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni …..……,
tel. …..……
Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 9 i 10 dla swojej skuteczności będzie wymagała
jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej strony umowy i nie
wymaga dla swej ważności zmiany umowy w formie aneksu.

§6
1. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający
przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia
umowy.
2. Podmiot przetwarzający wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Administratorowi danych
kontrolowanie w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń
danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny
prawidłowości przetwarzania danych osobowych udostępnionych dla realizacji umowy
podstawowej.
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3. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień o których mowa w ust. 2 upoważnieni
pracownicy Administratora danych będą mieli w szczególności prawo do:
a) wstępu, w godzinach roboczych w dni robocze, za okazaniem imiennego upoważnienia,
do pomieszczeń, w których przetwarzane są przekazane dane osobowe i przeprowadzenia
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania
danych z Rozporządzeniem oraz oceny stosowanych zabezpieczeń zapewniających ich
ochronę,
b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wezwania i przesłuchania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
c) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z problematyką kontroli,
d) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń służących do przetwarzania danych,
e) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii.
4. Z czynności kontrolnych pracownik Powierzającego sporządzi protokół, którego jeden egzemplarz
doręczy Podmiotowi przetwarzającemu.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych.
§7
1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Powierzającemu lub
osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku
z ich bezprawnym udostępnieniem czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.
2. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami odnoszącymi się do ochrony
danych osobowych lub postanowieniami niniejszej umowy i za jakiekolwiek naruszenia zakresu
i celu ich przetwarzania, Wykonawca ponosi wobec Powierzającego pełną odpowiedzialność,
w szczególności jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Powierzającego kary umownej
w wysokości określonej w umowie podstawowej. A w przypadku sankcji finansowej nałożonej
przez uprawniony podmiot zewnętrzny, do zapłaty na rzecz Powierzającego kary równej sankcji
finansowej nałożonej na Powierzającego przez uprawniony organ zewnętrzny, w przypadku
stwierdzenia naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, za których
zachowanie odpowiedzialność na podstawie niniejszej umowy ponosi Podmiot przetwarzający.
3. Powierzający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących ochrony danych
osobowych, o których mowa w niniejszej umowie.
§8
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych
i od współpracujących z nim osób podczas lub w związku z wykonywaniem umowy podstawowej
oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej na zasadach określonych w niniejszej Umowie o zachowaniu
poufności, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy podstawowej.
§9
Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej.
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§ 10
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych;
2. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza Umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie
z jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści,
by nieskuteczność ową usunąć.
3. Jeżeli w czasie trwania umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania Umowy
zmieni się w ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom
Umowy zmieni się, a z przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie
do stosunków prawnych regulowanych Umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany
całości lub części Umowy, tak aby przywrócić jej pierwotne znaczenie.
§ 11
Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu
miejscowo ze względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą w szczególności
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Administrator/Powierzający:

Podmiot Przetwarzający:

………………………………

………………………………
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Załącznik nr 1 do umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania:
1. Nazwisko i imię,
2. PESEL,
3. Adres zamieszkania:
4. nr tel.,
5. Adres do korespondencji: (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
6. Nazwisko i imię prawnego opiekuna dziecka (dotyczy dzieci),
7. numer PESEL opiekuna dziecka(dotyczy dzieci),
8. Rodzaj szkoły, klasa (dotyczy dzieci),
9. Wywiad (główne dolegliwości, początek i przebieg choroby, dotychczasowe leczenie),
10. Szczepienia ochronne (dotyczy dzieci),
11. Leczenie uzdrowiskowe w ciągu ostatnich 3 lat,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

BADANIE PRZEDMIOTOWE
Waga ….
kg,
Wzrost ….
cm,
RR,
Tętno,
Skóra i węzły chłonne obwodowe,
Układ oddechowy z oceną wydolności,
Układ krążenia z oceną wydolności wg. NYHA,
Układ trawienny,
Układ moczo-płciowy z oceną wydolności nerek,
Układ ruchu,
Zdolność do samoobsługi,
Ocena sprawności ruchowej,
samodzielnie poruszający się,
poruszający się przy pomocy: (określić rodzaj niezbędnej pomocy np. wózek inwalidzki),
Układ nerwowy, narządy zmysłu,
Rozpoznanie: Choroba zasadnicza będąca podstawą wystawienia skierowania w języku
polskim i wg ICD-10,
Choroby współistniejące wg ICD-10,
Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych,
Uzasadnienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową,
AKTUALNE WYNIKI BADAŃ
OB i morfologia krwi,
Badanie moczu,
Rtg. klatki piersiowej,
EKG,
Inne,
Dane lekarza kierującego,

DODATKOWA DOKUMENTACJA
37. Inna dokumentacja, w tym medyczna złożona przez Ubezpieczonego
do zaaprobowania skierowania,
38. Inna dokumentacja przekazana przez Świadczeniodawcę.
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……. z dnia ……… r.

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w dniu ................ r. w Łodzi pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Łódzkim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032
Łódź, NIP: 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………………………………
a
…………………………., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
..............................................................
W związku z podpisaniem umowy nr … z dnia … r., której przedmiotem jest świadczenie usługi
w zakresie aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
zwanej dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych
udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje:
§ 1.
Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny
sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych
z realizacją umowy podstawowej,
2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku
z realizacją umowy 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) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy
w zakresie realizacji umowy podstawowej;
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych
Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy,
4) ujawnienia informacji poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej
realizacji umowy;
5) poinformowania osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu poufności
o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich
traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4 umowy
o zachowania poufności;
6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek
sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna
zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji
umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,
które okażą upoważnienia Zamawiającemu do udziału w realizacji umowy;
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego
zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek
Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego
posiadaniu.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych,
o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,1 % wartości całkowitej umowy za każdą ujawnioną Informację Poufną, na
żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od chwili ujawnienia.
Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych
lub postanowieniami umowy powierzenia do przetwarzania danych osobowych oraz
z obowiązkami o których mowa w niniejszej umowie, jak również za jakiekolwiek naruszenia
zakresu i celu ich przetwarzania, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę
poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.
Wykonawca oraz osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą
oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, według
wzorów określonych w załącznikach do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże
Zamawiającemu, przed rozpoczęciem wykonywania umowy podstawowej.
§ 3.
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.
Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia
jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed
dokonaniem ujawnienia.
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 lub 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.
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1.
2.

§ 7.
Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.
Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Załącznik do umowy (oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności) stanowi integralną
część umowy o zachowaniu poufności.
§ 10.
Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………….

………………………….
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Załącznik nr 1 do umowy o zachowaniu poufności

……………………………….
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
o zobowiązaniu do zachowania poufności Wykonawcy
Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy nr … zawartej z Łódzkim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia[dalej: ŁOW NFZ], z uwagi na udostępnianie
Informacji Poufnych1, zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem której jest świadczenie usługi w zakresie aprobaty skierowań na
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, a także po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu, niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie
w celu realizacji umowy.
Miejscowość, data

Czytelny podpis

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z zapisami 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] [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej
RODO - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, reprezentowany przez Dyrektora
Oddziału Wojewódzkiego;
2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych - Inspektor Ochrony Danych, tel. 42 275 40 28,
IOD@nfz-lodz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
w zakresie aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
(nr postępowania: WPOG-IV.261.69.2019), prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej:
„Pzp”);
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Pzp, tj. podmioty, uprawnione
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny na potrzeby realizacji
ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających
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6.
7.

8.

9.

10.

z ustaw szczególnych, w tym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217);
przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
jak również profilowania, stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan prawo na podstawie art.:
a. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. 16 RODO prawo ich sprostowania (poprawienia)2,
c. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia ich przetworzenia,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
obligatoryjne w oparciu o przepisy Pzp, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
nie przysługuje Pani/Panu prawo:
 usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO
 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Miejscowość, data

1„poufność”

Czytelny podpis

– terminologia niemająca odniesienia do ustawy o ochronie informacji niejawnych [Dz.U.2018.412 t.j.],

- skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
2
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Załącznik nr 2 do umowy o zachowaniu poufności

………………………...…………….
(imię i nazwisko)
…………………………………...….
(nazwa Wykonawcy, adres siedziby)

OŚWIADCZENIE
o zobowiązaniu do zachowania poufności dla pracownika Wykonawcy
Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę podczas realizacji umowy nr …… zawartej z Łódzkim
Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia[dalej: ŁOW NFZ], z uwagi na
udostępnianie Informacji Poufnych1, zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem której jest świadczenie usługi w zakresie aprobaty skierowań na
leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, a także po jej wygaśnięciu lub
rozwiązaniu, niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie
w celu realizacji umowy.
Miejscowość, data

Czytelny podpis

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z zapisami art. 14 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] [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016], dalej
RODO - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, reprezentowany przez Dyrektora
Oddziału Wojewódzkiego;
2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych - Inspektor Ochrony Danych, tel. 42 275 40 28,
IOD@nfz-lodz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
w zakresie aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
(nr postępowania: WPOG-IV.261.69.2019), prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej:
„Pzp”);
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4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Pzp, tj. podmioty, uprawnione
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
5. Pani/Pana 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 z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217);
6. przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak
również profilowania, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan prawo na podstawie art.:
a. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. 16 RODO prawo ich sprostowania (poprawienia)2,
c. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia ich przetworzenia,
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO;
9. podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji przez Panią/Pana postanowień umowy,
zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10. nie przysługuje Pani/Panu prawo:
 usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO
 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Miejscowość, data

1„poufność”

Czytelny podpis

– terminologia niemająca odniesienia do ustawy o ochronie informacji niejawnych [Dz.U.2018.412 t.j.],

- skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
2
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