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Załącznik nr 2 do umowy PCZSzp/TP-MN/1/2021 

Projektowane postanowienia umowy  

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia …… roku w Drezdenku pomiędzy: 

1. Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS:0000345177, NIP:2810069579, kapitał zakładowy 505 000,00 zł w pełni wpłacony, 
prowadząca działalność medyczną jako podmiot leczniczy w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku,  

reprezentowaną przez: 

• … 

zwanym w dalszej części Administratorem,  

a 

2. …, 

reprezentowaną przez: 

…………………….………………………… -  ……………………………………. 

 

zwaną/ym dalej Procesorem, 

Mając na uwadze łączącą Strony umowę nr PCZSzp/TP-MN/1/2021 zawartą dnia …. r., zwaną dalej 
„Umową główną”, w ramach której Procesor, w celu należytego wykonania umowy głównej zobowiązany jest 
do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Administrator, Strony zawierają umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści następującej: 

§1  

PODSTAWY PRAWNE 

Do realizacji niniejszej Umowy Powierzenia ma zastosowanie w szczególności: 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwane dalej RODO; 

2) Umowa nr PCZSzp/TP-MN/1/2021, do której została załączona niniejsza Umowa Powierzenia, zwana 
dalej Umową; 

3) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781 ze zm.), zwana dalej 
Ustawą. 

4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r.o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.z 2019, poz. 125 ze zm.) 

 
§2 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie Powierzenia określenia należy rozumieć następująco: 
a) „dane osobowe” - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak 
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka 
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej 

b) „przetwarzanie”-  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych 
lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 
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przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczeni, 

c) „dane dotyczące zdrowia” - oznaczają wszystkie dane o stanie zdrowia osoby, której dane dotyczą, 
ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia 
osoby, której dane dotyczą. Do danych takich należą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas 
jej rejestracji do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to określa 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE (9); numer, symbol lub oznaczenie przypisane 
danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; 
informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym 
danych genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, 
niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub 
biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezależnie od ich źródła, którym może być na przykład lekarz 
lub inny pracownik służby zdrowia, szpital, urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro. 

d) „dane genetyczne” - oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych 
osoby fizycznej, uzyskane z analizy próbki biologicznej danej osoby fizycznej, w szczególności z analizy 
chromosomów, kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) lub kwasu rybonukleinowego (RNA) lub z analizy 
innych elementów umożliwiających pozyskanie równoważnych informacji 

§ 3 

 PRZEDMIOT UMOWY 

1. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe 
wskazane w §3 ust. 2 i 3 Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnie 
z Umową Powierzenia zarówno w miejscu siedziby Administratora jak i w miejscu działalności Procesora. 

2. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego 
AMMS/ InfoMedica Asseco Poland S.A. następujących kategorii osób, których dane dotyczą: pacjentów, 
pracowników Administratora, kontrahentów Administratora.  

3. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do: 

a) Pacjentów: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, data i miejsce urodzenia, płeć, dane 

teleadresowe, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne wg definicji zawartych w RODO, dane osób 

upoważnionych (imię i nazwisko, dane teleadresowe), nr i seria dowodu tożsamości, nr dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.  

b) Osób zatrudnionych u Administratora: imię i nazwisko, płeć, PESEL, NIP, dane teleadresowe, dane 

dotyczące przynależności do związków zawodowych, dane osobowe z ubezpieczenia i likwidacji szkody, 

dane osobowe członków rodziny w tym zgłoszonych do ubezpieczenia, nr i seria dowodu tożsamości, 

dane dotyczące wykształcenia, nr konta bankowego. 

c) Kontrahentów: dane osobowe z rachunków, faktur i innych dokumentów księgowych dla osób 

fizycznych i podmiotów gospodarczych: imię i nazwisko, nazwy pomiotów, dane adresowe, NIP, nr 

konta bankowego, jeżeli nie są dostępne w publicznych rejestrach. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w §3 ust. 2 i 3 powyżej jest wykonywanie Umowy.  
5. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Procesor będzie 

w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: utrwalanie, 
porządkowanie, przechowywanie, inne - zgodnie z postanowieniami Umowy lub na pisemne 
polecenie Administratora. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie elektronicznej w 
systemach informatycznych. Za udokumentowane polecenia w rozumieniu RODO, uznaje się zadania i 
czynności pisemnie zlecane do wykonania przez Procesora (Wykonawcę), na potrzeby realizacji Umowy, z 
których to działań Zamawiający tworzy rejestr. 

6. Powierzający oświadcza, że dane osobowe zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz, że jest uprawniony do powierzenia ich przetwarzania zgodnie z Umową. 

§ 4 

 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie 
Powierzenia. 

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych, w szczególności Ustawy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także RODO. 
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3. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym 
personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Ustawy oraz 
RODO. 

4.  Procesor oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem lub pobraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą 
lub nieuzasadnioną modyfikacją. Procesor zobowiązuje się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących 
bezpieczeństwa przetwarzania. 

5. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, 
w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz 
inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do 
zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu 
Umowy Powierzenia. 

6. Procesor zobowiązuje się powiadamiać Administratora niezwłocznie o:  

1) wszczęciu kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub przez inny organ 
nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Procesorowi 
przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych 
wydanych wobec Procesora w związku z powyższym; 

2) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych 
związanych z powierzeniem Procesorowi przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich 
decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach wydanych wobec Procesora w związku z powyższym; 

3) wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 
Procesora, w tym uzyskania przypadkowego lub nieupoważnionego dostępu do powierzonych danych 
osobowych, przypadkach zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych Procesora danych 
osobowych. 

7. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów 
znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych będących 
przedmiotem Umowy Powierzenia przez Procesora podwykonawcom, biorącym udział w realizacji Umowy. 
Zakres podpowierzonych danych osobowych nie może wykraczać poza obszar wskazany w §3 ust. 3 i ust. 5 
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 9. Strony zgodnie postanawiają, że osoby fizyczne współpracujące z 
Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych są traktowane jak personel Wykonawcy i nie stanowią 
Dalszych Przetwarzających w rozumieniu Umowy. 

9. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym winno nastąpić w 
formie pisemnej, pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji dalszego powierzenia przez Administratora 
lub  pisemnego braku sprzeciwu.  

10. Procesor gwarantuje, że podmioty, o których mowa w ust. 8, spełniają takie same wymagania i obowiązki 
ochrony danych osobowych, jak Procesor, a w szczególności obowiązek wdrożenia odpowiednich środków 
organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie było zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz 
zasadami wewnętrznymi zatwierdzonymi u Administratora. 

11. Procesor ponosi solidarną odpowiedzialność wobec Administratora za naruszenie postanowień niniejszej 
Umowy powierzenia oraz obowiązujących norm i aktów prawnych przez podmioty, o których mowa w ust. 
8.  

12. Procesor będzie pisemnie informował Administratora, z 14 dniowym wyprzedzaniem, o planowanych 
zamianach wynikających z ust. 8 , tak aby umożliwić Administratorowi zajęcie stanowiska, zgodnie z ust. 9. 

13. Procesor zobowiązuje się: 

1) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych spełniało 
wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO; 

2) nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wskazanych w §3 ust. 3 wszystkim osobom, 
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy; 

3) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi w 
wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO; w szczególności, Procesor 
zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące 
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stosowanych środków zabezpieczania powierzonych danych osobowych, przypadków naruszenia 
ochrony danych osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia oraz zawiadamiania o tym 
organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla 
ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia 
zaleceń organu;  

4) przekazywać Administratorowi, w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu 
ochrony powierzonych Procesorowi danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi 
do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 
RODO, zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres mail: rodo@szpital-drezdenko.pl oraz 
bezpośrednio do osoby wskazanej w Umowie, tj. Ewa Rudnicka; 

5) w miarę możliwości pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, 
których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO; 

6) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu polecenie stanowi 
naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych; 

7) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ 
doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności w zakresie stosowania RODO. 

8) poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służyć pomocą Administratorowi w zakresie 
wywiązania się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO. 

§ 5 

  PRAWO KONTROLI 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Procesora zasad 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia oraz w obowiązujących 
przepisach prawa, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez 
Procesora danych osobowych, stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie 
toczyło się zgodnie z prawem lub dokonywania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane 
powierzone dane osobowe, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na 14 dni przed planowaną 
kontrolą. Procesor dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez 
Administratora.  

2. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad przetwarzania 
powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, 
sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora. 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że Procesor ponosi odpowiedzialność wobec 
Powierzającego na zasadach i w zakresie określonym w art. 82 ust. 2 RODO. 

§ 7 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa Powierzenia wchodzi w życie w dacie zawarcia i obowiązuje przez czas trwania Umowy 
głównej. 

2. W przypadku rozwiązania Umowy, Procesor zobowiązany jest, zależnie od decyzji Administratora, 
do usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy Powierzenia danych osobowych lub do przekazania 
ich Administratorowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do 
tych samych celów dla których przetwarzał je Procesor. Procesor nie przekazuje danych osobowych, które 
przetwarza jako niezależny administrator. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym 
protokołem. 

3. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawa oraz RODO.  

5. Umowa Powierzenia została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Administratora, jeden dla Procesora. 

PROCESOR        ADMINISTRATOR 


