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Załącznik nr 7 do OGŁOSZENIA 

UMOWA NR …./2021 

/PROJEKT/ 

 

zawarta w dniu .………….. r. pomiędzy:  

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pana Filipa Nowaka, w imieniu 

którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 1082/2020 Pan Artur Olsiński - Dyrektor Łódzkiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z siedzibą: ul. Kopcińskiego 58, 90 – 032 Łódź, będącym płatnikiem 

VAT, NIP: 107-00-01-057, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………...…………, 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………...…….….., 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:, REGON: ……………………………………..………………. 

wpisanym do …………………………………………………………………………………..……...… 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………..…………..…… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ŁOW NFZ/6/2020 

prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

 

 

Dla potrzeb niniejszej umowy oraz łączących strony umów szczegółowych i ich wykonania ustala 

się następujące definicje pojęć: 

 

- Konto - stworzony przez system obsługi Wykonawcy profil Zamawiającego, zawierający wskazane 

przez Zamawiającego dane identyfikujące. Konto posiada unikalny login (nazwę użytkownika) 

i hasło dostępu; 

- Okres rozliczeniowy - przedział czasu wynoszący jeden miesiąc kalendarzowy, za który 

dokonywane są rozliczenia za świadczone Usługi; 

- Punkt - jednostka rozliczeniowa za wszystkie typy wiadomości SMS, której jest przypisana stawka 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do OGŁOSZENIA - formularzem ofertowym; 

- Serwis SMS - udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci 

Internet pod adresem wskazanym przez Wykonawcę, system przeznaczony do automatycznej 

wysyłki wiadomości; 

- System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 

danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia 

końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego; 

- Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej 

obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Zamawiającego, 

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie 

z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub 

transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 

Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.); 
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- Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne 

i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się 

na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, 

a w szczególności pocztę elektroniczną; 

- Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Wykonawcy oraz 

wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem; 

- Ustawa - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1781); 

- Wiadomość SMS - wiadomość o ilości części wynikającej ze specyfikacji systemu GSM (dotyczy 

wszystkich typów wiadomości SMS będących przedmiotem niniejszego postępowania. Ilość 

znaków dla jednoczęściowej wiadomości SMS bez znaków specjalnych wynosi maksymalnie 160. 

Wzór na obliczenie ilości części dla wiadomości SMS nie zawierającej znaków specjalnych, 

składającej się z większej ilości znaków niż podana przedstawia się następująco: 

N* = ilość znaków / 160 

 gdzie *N to ilość części, wynik N należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

 Dla potrzeb rozliczeniowych każda część wiadomości SMS jest uważana jako jeden Punkt; 

- Znaki specjalne - znaki nie zawierające się w poniższej liście: 

@£$¥èéùìòÇØøÅå_^{}\[~]|ÆæßÉ!"#¤%&'()*+,-

./:;<=>?0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzÄÖÑ

Ü§¿a-zäöñüà oraz spacja i enter. 

 Znaki ^ { } [ ] ~ \ |€ oraz „enter” liczone są jak 2 znaki. 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przesyłania wiadomości tekstowych SMS. 

2. Przez zawarcie niniejszej umowy i na określonych w jej treści zasadach, Wykonawca zobowiązuje 

się świadczyć na rzecz Zamawiającego następujące usługi: 

a) usługę polegającą na odpłatnym udostępnianiu, drogą elektroniczną, systemu obsługi 

przeznaczonego do automatycznej wysyłki wiadomości; 

b) usługi wspierające wysyłkę SMS; 

c) możliwość sprawdzenia stanu wysłanej wiadomości. 

3. Świadczenie usług odbywać się będzie w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej 

w sieci Internet pod adresem ………… zwanej dalej „………” za pośrednictwem przypisanego 

Zamawiającego Konta lub za pomocą dedykowanej aplikacji przygotowanej przez Zamawiającego 

z wykorzystaniem specyfikacji technicznej udostępnionej przez Wykonawcę. 

 

§ 2. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonane usługi Wykonawca nabywa prawo do wynagrodzenia. 

2. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy będzie podpisany przez 

przedstawicieli Stron Protokół wykonania usługi. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy kwotę wynikającą z rozliczenia 

wynikającego z iloczynu ilości Punktów wygenerowanych przez Zamawiającego w danym okresie 

rozliczeniowym wynikających z wysłanych wiadomości SMS i stawki przypisanej danemu 

Punktowi, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………… stanowiącą załącznik nr 1 

do umowy. 
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5. Z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie za dany okres rozliczeniowy 

zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności wynoszącym 21 dni, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zamawiający przeznacza na sfinansowanie przedmiotu umowy kwotę w wysokości nie większej niż 

…………………. PLN brutto z podatkiem od towarów i usług VAT (słownie: 

……………………… złotych;). 

7. Należność za wykonanie umowy będzie regulowana na podstawie comiesięcznych faktur, 

przekazywanych Zamawiającemu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 

8. Zapłata za świadczenie usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………. w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokołu 

wykonania usługi o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy. 

9. Faktura wystawiona będzie na: 

- Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa, 

NIP: 107-00-01-057; 

- Odbiorca - płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; 

i przesłana na adres Odbiorcy-płatnika. 

10. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać kwotę 

wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku 

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. 

W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie. 

12. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

niewykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu umowy o której mowa 

w §2 ust. 6 niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1, bądź 

po wyczerpaniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 6 

umowy w zależności od tego, które zdarzenie ziści się wcześniej. 

 

§ 4. 

OCHRONA DANYCH 

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: 

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy 

podstawowej wraz z załącznikami, 

- umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy podstawowej wraz 

z załącznikami. 



„Usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API” 

- numer postępowania ZP/ŁOW NFZ/6/2020. 

Strona 4 z 19 

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. 

 

§ 5. 

PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub 

przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, chyba że są one wynikiem 

okoliczności przez niego zawinionych. 

2. Wykonawca nie może zagwarantować niezawodności transmisji wiadomości, która poza 

przypadkami powszechnie rozumianej siły wyższej może być wynikiem przerwy w działaniu 

jednego lub więcej operatorów, w szczególności ze względu na zakłócenia radiotelefoniczne 

spowodowane warunkami atmosferycznymi, zakłócenia w propagacji fal elektromagnetycznych, 

fakt że adresat wiadomości przebywa poza obszarem zasięgu operatora, prace konserwacyjne 

i przerwy techniczne u operatora, przeciążenia pamięci karty SIM lub telefonu użytkownika 

końcowego. 

 

§ 6 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług lub 

wadliwego ich rozliczenia; 

2. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: 

…………………………. . W treści reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać dane 

pozwalające na identyfikację wysyłanej wiadomości; 

3. Reklamacje można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia nadania wiadomości, której reklamacja 

dotyczy; 

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać 

w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające a także precyzyjne określenie 

roszczenia Zamawiającego; 

5. Wykonawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja 

w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Wykonawca w tym terminie powiadamia reklamującego 

na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji; 

6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, usługę 

uznaje się niedostępną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

 

§ 7. 

REFERENCJE 

Niniejsza umowa nie upoważnia Wykonawcy do korzystania w jakikolwiek inny sposób niż wynikający 

z niniejszej umowy, ze znaków towarowych, haseł reklamowych, nazw handlowych lub innych praw 

własności intelektualnej, do których prawa przysługują Zamawiającego. 

 

§ 8. 

OBOWIĄZKI STRON I OSOBY UPOWAŻNIONE 

DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, a Wykonawca 

zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 

w tym zakresie, a także zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz OGŁOSZENIA. 
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2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do dokonywania czynności związanych z realizacją 

niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania Protokołu wykonania usługi, dokonania 

czynności zgłoszenia reklamacji jest: …..……………, e-mail: ………………….., a w razie jego 

nieobecności osoba wskazana przez Naczelnika Wydziału Informatyki Zamawiającego. 

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do dokonywania czynności związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest: ………………………….… e-mail:  

4. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 dla swej skuteczności będzie wymagała 

jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy skierowanego 

odpowiednio do Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

 

§ 9. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca gwarantuje dostępność usług wskazanych w § 1 na poziomie nie gorszym niż ………. 

% w skali miesiąca, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy z dnia ……….. w pkt 8 formularza 

ofertowego. Usługę uznaje się za niedostępną w przypadku, gdy z przyczyny leżącej po stronie 

Wykonawcy nastąpi przerwa w świadczeniu usług na wymaganym poziomie jakości. 

2. Wszelkie planowane przez Wykonawcę działania, których skutkiem będzie niedostępność usług, 

muszą być zgłoszone najpóźniej na jeden dzień roboczy wcześniej. W przypadku braku takiego 

zgłoszenia przerwa w świadczeniu usług traktowana będzie jako stan niedostępności usług. 

Sumaryczny czas planowanych przerw nie może przekroczyć dwóch godzin miesięcznie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 
00/100) w przypadku, gdy zaprzestanie świadczenia usług nastąpi z przyczyny leżącej po stronie 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Poprzez dokonanie rejestracji Konta Zamawiający upoważnia Wykonawcę do kierowania 

na wskazany przy rejestracji adres, adres e-mail lub numer telefonu wszelkich informacji 

związanych z Umową lub jej wykonaniem a także funkcjonowaniem wykupionej usługi. Do chwili 

wskazania nowych danych do kontaktu, za obowiązujące we wzajemnych kontaktach stron uważa 

się dane wskazane przy dokonywaniu rejestracji. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień umownych, w szczególności w przypadku powierzenia 

prac o których mowa w § 1 osobom trzecim, co do których Wykonawca nie przedłożył 

Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności 

stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

4. W kwestiach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 

kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

5. W przypadku sprzeczności zapisów umów szczegółowych z niniejszą umową, pierwszeństwo mają 

zapisy umów szczegółowych, o ile takie umowy zostały zawarte. 
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6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, przechowywania i archiwizacji treści wysyłanych 

wiadomości SMS, MMS oraz adresów IP komputerów, z których są realizowane na zasadach 

wskazanych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 

ze zm.). Dane są przechowywane w celu udokumentowania wysyłek w przypadku stwierdzenia 

naruszenia postanowień umowy, w tym także przekazania wszelkich dokumentów odpowiednim 

organom ścigania w przypadku nielegalnego wykorzystywania usług świadczonych w ramach 

Umowy oraz szczegółowych umów łączących Strony. 

7. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy jest rzeczowo właściwy sąd 

powszechny siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi. 

8. Charakterystyka wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem 

teleinformatycznym Usługodawcy jest dostępna pod adresem: www……………………….. 

9. Wszelkie zmiany Umowy, umów szczegółowych oraz rozwiązanie Umowy wymaga bezwzględnie 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr …/2021 z dnia… 2021 r. 

 

 

 

 

CENNIK 

 

 

Typ wiadomości ilość 

Cena za 1 punkt odpowiadający jednej 

części wiadomości SMS 
wartość brutto 

(2x5) cena 

jednostkowa 

netto 

VAT 

(%) 

cena 

jednostkowa 

brutto 

1 2 4 5 6 7 

Wiadomość SMS 11 887 800     

RAZEM: 

NETTO BRUTTO 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …/2021 z dnia … 2021 r. 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ŚWIADCZONYCH USŁUG 

za miesiąc .................................... 2021 rok. 

 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego 

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

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

 

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

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

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

 

Potwierdzenie należytego wykonania umowy: 

bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami* 

* niepotrzebne skreślić 

Nienależyte wykonanie czynności wynikających z umowy: 

 

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

 

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

 

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

 

Wnioski: 

 

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

 

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

 

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

 

 

W załączeniu: 

Raport ze świadczonych usług 

 

Podpisy: 

 

Ze strony Zamawiającego:     Ze strony Wykonawcy: 

 

 

...................................................     .............................................. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …/2021 z dnia ………2021 r. 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

zawarta w dniu .………….. r. pomiędzy:  

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pana Filipa Nowaka, w imieniu 

którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 998/2020 Pan Artur Olsiński - Dyrektor Łódzkiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z siedzibą: ul. Kopcińskiego 58, 90 - 032 Łódź, będącym płatnikiem 

VAT, NIP: 107-00-01-057, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………….………………………………………………... 

zwanym dalej „Powierzającym” lub „Administratorem danych”, 

a 

………………………………………………………………………………………………...…………, 

z siedzibą w …………………………………………………………………………………...…….….., 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:, REGON: ……………………………………..………………. 

wpisanym do …………………………………………………………………………………..……...… 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………..…………..…… 

zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”. 

 

 

§ 1 

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

……………..r., której przedmiotem jest świadczenie usług przesyłania wiadomości tekstowych 

SMS. 

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 (danej 

zwanym: „Rozporządzeniem”), 

b. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) 

(dalej zwaną: uodo), 

c. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania 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), 

d. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze 

zm.). 

 

§ 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. 
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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. 

Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

 

§ 3 

1. Dane osobowe przetwarzane w trakcie wykonywania niniejszej usługi powierza się Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy podstawowej 

…….. z dnia ……… 2021 roku, w zakresie maksymalnym: 

a) numery telefonów świadczeniobiorców, świadczeniodawców i ich pełnomocników, 

b) treści powiadomienia o planowanej wizycie w palcówce medycznej, 

c) informacji dotyczących podpisania umowy/aneksu, 

d) innych informacji nie mających charakteru danych osobowych. 

2. Charakter przetwarzania dotyczy przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu systemów 

informatycznych. 

3. Realizacja usługi odbywać się będzie drogą elektroniczną i polegać będzie na wykonaniu usługi 

bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie 

Zamawiającego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego 

przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości 

nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460). 

 

§ 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 zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

osobowych otrzymanych od Administratora danych. 

7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich posiadanych kopii 

przedmiotowych danych po zakończeniu świadczenia usługi związanej z przetwarzaniem, 
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w związku z zakończeniem umowy podstawowej, chyba, że ich przechowywanie wynika z ustaw 

szczególnych. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Podmiotowi powierzającemu na każde jego 

żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych. 

11. 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. 

12. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony 

danych osobowych, nie później niż przed upływem 5 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. 

 

§ 5 

1. Jeżeli do wykonywania niniejszej usługi w imieniu Administratora danych Podmiot przetwarzający 

zamierza korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, a wykonanie wymagałoby 

przetwarzania danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawrzeć umowę 

powierzenia z podwykonawcą. 

2. Postanowienia umowy zawartej z podwykonawcą powinny nakładać te same obowiązki ochrony 

danych jak w umowie pomiędzy Administratorem danych a Podmiotem przetwarzającym, 

w szczególności w zakresie obowiązku zapewnienia wystraczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom 

rozporządzenia. 

3. Podmiot przetwarzający przyjmuje ponadto, że w sytuacji nie wywiązania się przez podwykonawcę 

z ciążących na nim obowiązków zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność wobec 

Administratora danych. 

 

§ 6 

1. Administrator danych wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania lub rozpowszechniania 

danych przez Podmiot przetwarzający, a ponadto ich kopiowania. 

2. Podmiot przetwarzający nie będzie przekazywał danych osobowych wchodzących w skład Zbioru 
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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. 

3. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby posiadające upoważnienia 

do przetwarzania danych, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się na każde żądanie Administratora danych okazać stosowne 

dokumenty poświadczające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązanie 

do poufności. 

5. Podmiot przetwarzający zapewnia, że przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy 

podstawowej osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiążą się do zachowania poufności 

danych osobowych w trakcie trwania umowy oraz po jej zakończeniu (chyba że będą to osoby 

zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy). 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stałego nadzoru swoich pracowników w zakresie 

realizacji ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych i ponosi odpowiedzialność 

za działania i zaniechania osób przez niego upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

7. Podmiot przetwarzający i Administrator danych zobowiązani są informować się wzajemnie 

o osobach, które po ich stronach odpowiadać będą za zapewnienie właściwej współpracy, 

koordynacji działań oraz przepływu informacji pomiędzy Stronami w zakresie realizacji niniejszej 

umowy.  

8. Ze strony Administratora danych osobą/ami upoważnioną/ymi i odpowiedzialną/ymi za nadzór nad 

realizacją niniejszej umowy jest/są: 

a. ……………………………………..…, tel. ……………….….……. 

b. …………………………………..……, tel. …………..……………, 

przy czym dla skuteczności powyższych czynności wystarczy działanie jednej z wymienionych 

osób. 

9. Ze strony Podmiotu przetwarzającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni …….……, 

tel. …..…… 

10. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 8 i 9 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. 

 

§ 7 

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. 

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, 
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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. 

 

§ 8 

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.  

 

§ 9 

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 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 

Umowie o zachowaniu poufności ……………. 2021 roku stanowiącej załącznik nr …… do umowy 

podstawowej. 

 

§ 10 

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej. 

 

§ 11 

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; 
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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. 

 

§ 12 

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu. 

 

§ 13 

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. 

 

§ 14 

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 …… do umowy nr …../2021 z dnia ……. 2021 r. 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ 

 

Zawarta w dniu …………… 2021 roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pana Filipa Nowaka, 

w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 1082/2020 Pan Artur Olsiński - 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z siedzibą: ul. Kopcińskiego  58, 90 – 032 

Łódź, będącym płatnikiem VAT, NIP: 107-00-01-057, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………

…… 

z siedzibą w 

…………………………………………………………………..…………………………. 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: ……………………….., REGON: 

……….…………………. 

wpisanym do 

……………………………………………………….…….……………………………… 

reprezentowanym przez 

……………………………………………….………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W związku z podpisaniem umowy nr …../2021 z dnia ………. 2021 r., której przedmiotem jest 

świadczenie usługi wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API, 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; 
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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. 5 

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; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, 

niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów 

zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Wykonawcy, wraz ze wszystkimi kopiami, 

będącymi w jego posiadaniu. 

2. 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. 

3. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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 lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy. 
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§ 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. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy sądowi powszechnemu. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie 

w 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 

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

 

 

Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy nr …………/2021 w siedzibie na rzecz Łódzkiego OW NFZ, 

z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

 

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

przedmiotem której jest usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API, 

w okresie realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, 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 

 

 

 

 

…………………………………………  
(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 …/2021 w siedzibie na rzecz 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

 

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

przedmiotem której jest usługa wysyłania wiadomości SMS za pośrednictwem dedykowanego API, w 

okresie realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, 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 
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Załącznik nr 2 do umowy o zachowaniu poufności 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), podajemy następujące informacje: 

 ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30\ 

 za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

 e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Prezes NFZ 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: j.w. 

 za pomocą platformy ePUAP: j.w. 

 e-mailem: iod@nfz.gov.pl 

 CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona osób i mienia Narodowego Funduszu 

Zdrowia - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego, znak ZP/ŁOW NFZ/3/2020. 

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 

nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA 

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

 


