Załącznik nr 4 do Umowy

Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
stanowiąca uzupełnienie Umowy
zawartej w dniu …………………, pomiędzy:
„Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. CKorzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348483, NIP: 8951965126, reprezentowaną przez:
Dariusza Kowalczyka – Prezesa Zarządu
Elżbietę Mickiewicz – Dytko - Wiceprezesa Zarządu
zwanymi dalej ,,Administratorem”,
a
..............................................................................................
Reprezentowanym przez: …................................................................
zwany dalej ,,Przetwarzającym”
dalej łącznie jako: „Strony”
Mając na uwadze, że:
-

Strony zawarły umowę świadczenia usługi transportu sanitarnego („Umowa Główna”), w
związku, z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie
danych osobowych w zakresie określonym Umową;

-

Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Głównej, określone są rolą
Przetwarzającego tj. świadczenia na rzecz Administratora usług transportu sanitarnego.
Przetwarzanie danych jest niezbędne dla działalności statutowej Administratora jak i dla
wywiązania się przez niego z obowiązków ustawowych wobec płatnika świadczeń tj.
głównie Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i samych pacjentów – zapewnienie
kompleksowości i ciągłości świadczeń.

-

Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1).

Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Główną Administrator powierza
Przetwarzającemu przetwarzanie Danych Osobowych.

2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Głównej.
3. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych pacjentów
Administratora („Dane”):
(1) Imię i nazwisko
(2) Numer ewidencyjny PESEL
(3) Adres zamieszkania/oddział szpitalny
(4) Rozpoznanie bieżące
(5) Charakter przewozu
(6) Zalecenia
4. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich
przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
5. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie
zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umowa i Umową Główną, posiada w tym
zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię
należytego wykonania niniejszej Umowy.
§ 2.
Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w
drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom
przetwarzającym.
(„Podprzetwarzający”),
pod
warunkiem
uprzedniej
akceptacji
Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu. Dokonując podpowierzenia
Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich
obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych,
które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
§ 3.
Przetwarzający zobowiązany jest:
1) przetwarzać Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub
instrukcjami Administratora, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w umowie
Głównej;
2) do nieprzekazywania Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przetwarzający oświadcza również, że nie
korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG;
3) uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu
Umowy, udokumentowanego zobowiązania do zachowania tajemnicy, także po
zakończeniu umowy (umowy o pracę lub innego łączącego ich z Przetwarzającym
stosunku prawnego) ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu
obowiązkowi zachowania tajemnicy;
4) zapewnić ochronę Danych i podejmować środki ochrony danych, o których mowa w art.
32 RODO;
5) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego
(Podprzetwarzającego);
6) odpowiadać na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw
określonych w rozdziale III RODO (,,Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że
zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych,
7) współpracować z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków

z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona
danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych
naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie
konsultacje z organem nadzorczym). O powzięciu wiadomości/informacji o naruszeniu
Danych Przetwarzający informuje Administratora niezwłocznie, nie później niż w
terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości/informacji wraz z przesłaniem niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, umożliwiającej Administratorowi spełnienie
obowiązku powiadomienia organu nadzoru;
8) planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, ma obowiązek
zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1
RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych
zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość
reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora
grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko
naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez
Przetwarzającego;
9) ograniczyć dostęp do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych
jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie;
10) prowadzić dokumentację opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru
czynności przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający udostępni na żądanie
Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z
wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów
Przetwarzającego;
11) zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z
zakresu ochrony danych osobowych.
§ 4.
1. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, stosuje
się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych i
zapewnia wymagany poziom zabezpieczeń Danych wraz z zapewnieniem środków
organizacyjnych i technicznych.
2. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po
uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub
wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których
przetwarzane są Dane Osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem
Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego
udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz
udostępnienia rejestrów przetwarzania.
3. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
zgodności działania Administratora z przepisami RODO.
4. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie
wykonywanych przez niego zadań.
§ 5.
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z
niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy

działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub nie zastosowaniem
właściwych środków bezpieczeństwa jak również ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za
wypełnianie obowiązków przez Podprzetwarzającego.
§ 6.
1.
2.

Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania
powierzonych Danych i jest zobowiązany do usunięcia Danych, usunięcia wszelkich ich
istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub
prawo powszechne nakazują dalej przechowywanie Danych. Przetwarzający dokona
usunięcia Danych po upływie 180 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator
poleci mu to uczynić wcześniej. Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne
oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych.
§ 7.
1. Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu niniejszej umowy Przetwarzającemu nie
przysługują żadne roszczenia finansowe względem Administratora.
2. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
3. Sądem dla rozpatrywania sporów będzie Sąd miejscowo właściwy dla Siedziby
Administratora.

………………………….…..
Przetwarzający

……………………………………
Administrator

