
Załącznik nr 2 do Umowy Głównej  

Umowa  

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w Jaworze w dniu …2017 r. pomiędzy: 

Przychodnią Rejonową w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor, Nip 695-13-51-570   
 

reprezentowaną przez: 

Joannę Strączek – Kierownika Przychodni  

Elżbietę Białczak – Główną Księgową 

zwaną dalej „Zlecającym”. 

 

a 

 

................................................., adres..................................., NIP................. REGON ............................. 

 reprezentowaną przez: 

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

w dalszej części niniejszej umowy zwanym „Wykonawcą” 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zlecający i Wykonawca oświadczają, że w dniu ...2017 r. zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie protetyki 

stomatologicznej zwaną dalej „Umową Główną”, z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe. 

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje 

wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej 

Umowy Głównej.  

3. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do 

przetwarzania. 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy Głównej odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o: 

a) Ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) zwanej dalej „UODO”, wraz z aktami 

wykonawczymi, szczególnie: 

 Rozporządzenie 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. 

nr 100, poz. 1024) – zwane dalej RUODO. 

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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) zwanego dalej 

„RODO“. 

2. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do 

zadań/czynności wynikających z zawartej Umowy Głównej, tj.: objęcia opieką pacjentów Zleceniodawcy w 

zakresie świadczeń protetycznych. 

3. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy, następujące dane osobowe: 

 Imię i nazwisko, 

 PESEL, 

 adres zamieszkania, 

 kod ICD 10, ICD 9. 



§ 3 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w UODO.  

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z RUODO:  

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;  

b) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako podstawowy; 

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w 

szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane 

polecenie Zlecającego, tj. wystawione przez Zleceniodawcę zlecenia. 

4. Zlecający upoważnia Wykonawcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązania z tytułu realizowania zapisów niniejszej umowy. 

5. Zlecający wyraża ogólną zgodę na to, by Wykonawca korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, przy 

czym: 

a) Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zlecającego o wszelkich zamierzonych działaniach 

dotyczących dodania, zmianach lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, 

b) Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne. 

§ 4 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie  

z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym.  

§ 5 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do .................. r. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3. Rozwiązanie niniejszej umowy skutkuje jednoznacznie rozwiązanie Umowy Głównej. 

§ 6 

Zasady zachowania poufności 

1. Wykonawca oświadcza, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych 

będących przedmiotem Umowy Głównej, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy przed 

udostępnieniem jej ww. danych.  

a) Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez właściciela danych oraz Zlecającego z tytułu działań 

niezgodnych z zapisami niniejszej umowy, UODO oraz RODO.  



 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca Zleceniodawca 


