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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Załącznik nr … do umowy ………….zawartej w dniu ……2017 r. 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 

/WZÓR/ 

 

zawarta w dniu ………… 2017 r. w ……. pomiędzy: 

 

Arturem Olsińskim – Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego 

Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, działającym jako administrator danych osobowych 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej 

„Powierzającym/Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………, z siedzibą w ……….., ul. …………….……………., reprezentowaną przez: 

…………………… – ………………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa stanowi integralną część umowy podstawowej ………... nr ….. z dnia 

……… 

2. Dane osobowe przetwarzane w trakcie wykonywania umowy podstawowej nr …z dnia…. 

stanowią zbiór danych osobowych, zwany dalej „Zbiorem”. 

 

§ 2 

1. Powierzający powierza Wykonawcy, w imieniu i na rzecz Zamawiającego przetwarzanie 

danych osobowych wchodzących w skład Zbioru - wyłącznie w celu wywiązania się przez 

Wykonawcę z zadań określonych w umowie podstawowej oraz na okres świadczenia 

usług z niej wynikających, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

2. Wykonawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, wchodzące w skład Zbioru, 

w celu realizacji umowy podstawowej oraz oświadcza, iż zna i wypełnia obowiązujące 

w tym zakresie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 

1024). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z ww. przepisami oraz do 

zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych 

osobowych zgodnie z przepisami regulacji unijnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów regulacji unijnych 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw.  Ogólnego Rozporządzenie 

o Ochronie Danych (RODO) w zakresie przeprowadzenia analizy ryzyka, 
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z zagwarantowanym prawem Zamawiającego do rozliczalności tego obowiązku wobec 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich 

właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy 

oraz przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych 

osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi 

z obowiązujących przepisów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu 

i zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych Wykonawcy w ramach 

umowy podstawowej, w sposób i w granicach określonych przez Powierzającego. 

7. Maksymalny zakres danych osobowych powierzanych Wykonawcy do przetwarzania 

został określony w załączniku nr … do umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

8. Powierzający wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania lub rozpowszechniania 

powierzonych danych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, a w szczególności ich 

kopiowania.  

9. Do obowiązków Wykonawcy i podwykonawcy przed rozpoczęciem przetwarzania 

powierzonych danych osobowych należy zastosowanie środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych 

odpowiednią do zagrożeń, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich:  

a) udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  

b) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,  

c) przetwarzaniem z naruszeniem umowy, przepisów prawa, lub przepisów 

wewnętrznych Zamawiającego,  

d) zmianą, utratą, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

10. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Wykonawca zobowiązuje się złożyć podpisaną 

umowę o zachowaniu poufności w NFZ wraz z załącznikiem do ww. umowy w postaci 

oświadczeń o zobowiązaniu do zachowania poufności, które to oświadczenia Wykonawca 

doręczy Zamawiającemu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie 

informacji temat przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

12. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Powierzającemu kontrolowanie 

Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym pomieszczeń i sprzętu używanego przy 

przetwarzaniu danych osobowych, 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 określonego zadania lub usługi. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń Zamawiającego, dotyczących 

poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz 

sposobu ich przetwarzania, wynikających z wyników przeprowadzonej kontroli. 

14. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień kontrolnych upoważnieni pracownicy 

Powierzającego będą mieli w szczególności prawo do: 

1) 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 ustawą oraz oceny stosowanych 

zabezpieczeń zapewniających ich ochronę, 
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2) kontroli pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych, 

3) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wezwania i przesłuchania 

osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

4) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z problematyką kontroli, 

 

15. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi i odpowiedzialnymi za nadzór nad 

realizacją niniejszej umowy są:  

a. ……………………………………...……………, tel. 

……………………………………….……… 

b. ……………………………….……………..……, tel. 

………………..………………………..…… 

przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej 

z wymienionych osób.  

16. Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: …………………, 

tel. …………..........  

17. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 16 i 17 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 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz 

danych, w tym danych osobowych, które powziął podczas lub w związku 

z wykonywaniem umowy, w okresie jej obowiązywania i po jej zakończeniu, a także do 

nieujawniania i nieudostępniania tych informacji jakimkolwiek podmiotom innym niż 

Zamawiający. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym obejmuje w szczególności zarówno informacje dotyczące samego 

Zamawiającego i jego kontrahentów, jak i rozpatrywanej dokumentacji, a w szczególności 

wszelkich danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy, dotyczących ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia poufności, niewłaściwego 

ich wykorzystania oraz prowadzonych postępowaniach w związku z tym naruszeniem 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję, sąd lub inne 

uprawnione organy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia lub zwrócenia wszelkich danych osobowych, 

w tym usunięcia wszelkich kopii po zakończeniu świadczenia usług, w związku 

z zakończeniem umowy podstawowej. Usunięcie danych powinno być trwałe oraz polegać 

na uniemożliwieniu ich odzyskania. 

4. O ile Wykonawca zamierza powierzyć realizację zadań lub usług wynikających z umowy 

podstawowej podwykonawcy, a ich wykonanie wymagałoby przetwarzania danych 

osobowych wchodzących w skład Zbioru, zobowiązany jest jednocześnie z tą umową 

zawrzeć z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

zawierającą postanowienia określające zasady udostępniania i przetwarzania danych 
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osobowych w zakresie nie szerszym niż wynikający z powierzanych zadań 

i uwzględniające odpowiednio zapisy niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Powierzającego o zawarciu 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcą, wskazując 

podmiot, z którym została ona zawarta. 

 

§ 4 

1. Do niniejszej umowy mają zastosowanie zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

naruszenia ochrony danych osobowych i roszczeń z tym związanych oraz zasady 

o wysokości naliczenia kar umownych, określone w § …... umowy podstawowej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 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. 

§ 5 

1. 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. 

2. 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. 

 

§ 6 

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą 

w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej.  

 

§ 9 

Niniejsza Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa 

egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 

 

Powierzający 

 

Wykonawca 
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Załącznik nr …. do umowy o powierzeniu 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), 


