Załącznik nr 4B do SIWZ
(dotyczy zadania 31 i 39)
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(stanowiąca załącznik nr 7 do umowy nr EP/221/……/2019)
zwana dalej Umową, zawarta w dniu .......................... r. w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,
NIP 851 – 25 – 37 – 954
zwanym Zamawiającym, którego reprezentuje:
Dyrektor

-

Małgorzata Usielska

a:
..........................................................................................................................................................
z siedzibą w …………………………, przy ulicy …………………………
zarejestrowaną …………………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................
NIP …………………………, REGON …………………………
zwaną Wykonawcą, którą reprezentuje:
1. …………………………

-

…………………………

2. …………………………

-

…………………………

o następującej treści:
Niniejsza Umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa jednorazowego
sprzętu do koronarografii, PTCA dla SPWSZ w Szczecinie, w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Wykonawcy – jako podmiotowi przetwarzającemu, przez
Zamawiającego – jako administratora, w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 2016.119.1, zwane dalej
„Rozporządzeniem”) usług przetwarzania danych osobowych klientów w związku z wykonywaniem przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie i na warunkach szczegółowo opisanych w
Umowie nr EP/221/……/2019 z dnia ……………… r.
2. Dane przeznaczone do przetwarzania będą przesyłane zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz
umowie nr EP/221/……/2019 z dnia ……………… r.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę obejmuje w szczególności dane osobowe pacjentów
Zamawiającego w zakresie imię i nazwisko, adres ……………… .
4. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania na danych osobowych w szczególności następujących
operacji:
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1) przeglądanie,
2) przechowywanie,
3) wykorzystywanie.
5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim,
tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Serwis urządzeń w czasie obowiązywania umowy może być również realizowany zdalnie poprzez
bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia
obowiązkowych aktualizacji, udzielania szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W
tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania
serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzania i
przetwarzania danych Osobowych.
§2
OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem bazy danych, w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych,
z której pochodzi baza zawierająca powierzane dane.
2. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 są powierzone Wykonawcy i mogą być przez niego wykorzystane
jedynie w celu realizacji usług zgodnie z warunkami podanymi w § 1.
3. Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, którym Wykonawca nadał upoważnienia do
przetwarzania powierzonych danych osobowych w ramach Umowy, są zobowiązane zachować tajemnicę,
o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia oraz do podpisania oświadczeń o odpowiedzialności
za ochronę danych osobowych. Przedmiotowe oświadczenia przechowywane są u Wykonawcy.
4. Wykonawca, za uprzednią zgodą Zamawiającego, może powierzyć dane osobowe przekazane na
podstawie Umowy podwykonawcom, jeżeli powierzenie takie jest niezbędne dla należytego wykonania
umowy nr EP/221/……/2019 z dnia ……………… r., chyba że obowiązek powierzenia danych podmiotowi
trzeciemu wynika z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.
5. Wszelkie przewidziane Umową obowiązki dotyczące zasad przetwarzania, zasad zachowania poufności
oraz zabezpieczenia danych osobowych nałożone na Wykonawcę stosuje się również do podwykonawcy,
któremu Wykonawca przekazał dane uzyskane na podstawie Umowy.
6. Zamawiający ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych
osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy i ustawą o ochronie danych osobowych.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w zakresie i
celu przewidzianym w § 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z
Umową lub z naruszeniem Rozporządzenia lub aktów prawa polskiego implementujących to
Rozporządzenie.
8. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniający
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykonawca gwarantuje, ze stosowane przez
niego środki będą spełniać wszelkie wymagania określone w Rozporządzeniu.
9. Zamawiający, w zakresie oraz na zasadach określonych w art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, jest
uprawniony do kontrolowania, czy zastosowane przez Wykonawcę środki, o których mowa w ust. 10
powyżej są adekwatne oraz zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie.
10. Prawo kontroli, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający realizować będzie w godzinach pracy
Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o planowanej kontroli z minimum 24-godzinnym
wyprzedzeniem.
11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie uchybienia stwierdzone w toku kontroli, o
której mowa w ust. 9 i 10 powyżej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiającego powiadomienia o wyniku kontroli.
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12. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, przedłoży
Zamawiającemu wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do wykazania spełniania przez
Wykonawcę obowiązków, określonych w art. 28 Rozporządzenia.
13. Baza zawierająca powierzane Wykonawcy dane nie może być wykorzystana w inny sposób niż w celu
opisanym w niniejszej Umowie, w szczególności nie może być przekazana lub udostępniona
jakiemukolwiek innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest ponadto do nie ujawniania i nie przetwarzania danych w innym celu niż opisany w
niniejszej Umowie, również po jej zakończeniu.
14. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w wywiązywaniu się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków, określonych
w art. 32-36 Rozporządzenia.
15. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, zgłosi Zamawiającemu każde naruszenie
ochrony danych osobowych.
16. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym postępowaniu
wszczętym przeciwko Wykonawcy lub jego podwykonawcy, tak wyjaśniającym, jak i administracyjnym
czy sądowym, a dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych na podstawie Umowy,
a także o wydaniu decyzji lub orzeczenia w następstwie prowadzenia takiego postępowania. Obowiązek,
o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również wszelkich planowanych lub realizowanych kontroli
i inspekcji dotyczących przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych przekazanych mu na
podstawie Umowy.
17. Obie Strony zobowiązane są w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu, do
zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 419 ze zm.), w których posiadanie wejdą przy
wykonywaniu usług.
18. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się w szczególności wszelkie informacje przekazane Wykonawcy
za wyjątkiem informacji jawnych. Informacje Zamawiającego uznaje się za jawne tylko wtedy, gdy
zostały podane do publicznej wiadomości, zostały przekazane poprzez oficjalne wypowiedzi oraz
publikacje rzecznika prasowego Zamawiającego lub ujawnione w inny sposób za pisemną zgodą
Zamawiającego.
§3
ZAKOŃCZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Wykonawca zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia świadczenia usług lub w innym
momencie, określonym w umowie nr EP/221/……/2019 z dnia ……………… r.
2. Wykonawca zakończy przetwarzanie danych z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli nastąpi to
wcześniej niż w zostało to określone w punkcie § 3 ust. 1.
3. Niezwłocznie po zakończeniu Umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie dane osobowe
przekazane na podstawie Umowy oraz usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Czynność usunięcia lub zwrotu danych
osobowych winna być potwierdzona stosownym pisemnym protokołem.
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KARY
1. Wykonawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za udostępnienie, wykorzystanie lub przetwarzanie
danych niezgodnie z Umową, w tym w szczególności za udostępnienie danych osobowych osobom
nieupoważnionym do uzyskania dostępu do tych danych.
2. W przypadku nałożenia na Zamawiającego prawomocnej kary zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego, Wykonawca
poniesie wobec Zamawiającego odpowiedzialność w wysokości 100% kary nałożonej na Zamawiającego,
z zastrzeżeniem zastosowania uregulowań wynikających z § 4 ust. 3.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia prawomocnych kar nałożonych na Zamawiającego zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych, które wynikną wskutek zawinionego niewykonania lub
nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, pod
warunkiem, iż Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o wszczęciu przez kogokolwiek
jakichkolwiek kroków zmierzających do nałożenia na Zamawiającego kar związanych z realizacją
niniejszej Umowy. W takim przypadku Zamawiający umożliwi Wykonawcy – w zakresie dopuszczonym
przez prawo – bądź formalne przystąpienie do takiego postępowania jako podmiot posiadający interes
prawny w jego zakończeniu, bądź monitorowanie takiego postępowania za zgodą, wiedzą i pomocą
Zamawiającego. Powyższe uregulowanie, warunkujące odpowiedzialność Wykonawcy względem
Zamawiającego, dotyczy także sytuacji, w których Zamawiający, przed uprawomocnieniem się
nałożonych na niego kar, o których mowa powyżej, podejmie z podmiotem nakładającym na niego te
kary działania w celu zawarcia stosownej ugody lub porozumienia w zakresie ich uiszczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Zamawiającemu:
1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych,
2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych,
3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy w zakresie ochrony danych osobowych, kontroli
sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.
§5
NADZÓR NAD WYKONYWANIEM UMOWY
1.
2.

3.
4.

Zamawiający jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w
Umowie.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, lub upoważnionemu przez niego audytorowi, przeprowadzenie
audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca:
1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
pozwalającym na dokonanie oceny zgodności działań Wykonawcy z Umową,
3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów, a także urządzeń, nośników oraz systemów
informatycznych, służących do przetwarzania powierzonych danych.
Z każdej czynności audytu lub inspekcji Zamawiający sporządzi protokół, którego jeden egzemplarz
doręczy Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Umowy lub naruszania przepisów
Rozporządzenia lub aktów prawa polskiego implementujących Rozporządzenie, Zamawiającemu
przysługuje prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie uchybień.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
oraz aktów prawa krajowego implementujących Rozporządzenie.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku
nie rozstrzygnięcia przez Strony sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden przeznaczony jest dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
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