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Załącznik nr 4a do SIWZ 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 zawarta w dniu _____________, w Katowicach, pomiędzy: 

 

Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

40-752 Katowice ul. Medyków 16 

NIP 634-23-46-590; REGON 001415000; KRS 0000061833; 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – Mariana Kreis 

zwanym dalej Powierzającym a 

…………………………………………….....................…..………….. z siedzibą …………………….……….. 

wpisaną do rejestru …………………..........................……….. pod numerem …....…………..........………; NIP 

……………………….; REGON………………………;  

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

zwanymi dalej Podmiotem przetwarzającym 

określanych również Stronami, a każda z osobna Stroną.  

 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że Powierzający zlecił Podmiotowi przetwarzającemu świadczenie usług, których realizacja 

wymaga od Zleceniobiorcy dokonywania określonych operacji na danych osobowych Powierzający, jako 

Administrator Danych w rozumieniu 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 (dalej: Rozporządzenie) zamierza 

powierzyć Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w określonym niniejszą umową 

zakresie. 

W celu zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony tych danych osobowych, Strony postanowiły, co 

następuje: 

§ 1 

Przedmiot, cel i charakter przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z zawarciem Umowy nr …………………. z dnia ……………………. dotyczącej realizacji na rzecz 

Powierzającego usługi ………………………………. (dalej: Umowa usługi) Powierzający powierza 

Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe ………………………………….. w następujących kategoriach:  

a) dane zwykłe w postaci ………………………………………….  

b) dane szczególne w postaci …………………………………….. 

2. Przetwarzanie danych będzie miało charakter stały/sporadyczny* polegający 

na …………............................................................................................................................. .........…………… 

3. Powierzający powierza Podmiotowi przetwarzającemu  przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu 

prawidłowego wykonania Umowy usługi. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przetwarzania powierzonych mu danych wyłącznie w celach 

związanych z realizacją Umowy usługi  oraz wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów. 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie 

danych osobowych powierzonych przez Powierzającego. 
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§ 2 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się: 

a)  stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień 

bezpieczeństwa, odpowiadający ryzykom związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

b) nadać upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy usługi a także zapoznać te osoby z 

przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;  

c) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych i okazać 

ją każdorazowo na żądanie Powierzającego, 

d) zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 

tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania w tajemnicy 

powierzonych danych osobowych zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Podmiotem 

przetwarzającym jak i po ustaniu zatrudnienia lub współpracy, 

e) informować Powierzającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 

odpowiedzialnością Powierzającego, Podmiotu przetwarzającego czy Podwykonawcy na podstawie 

przepisów związanych z ochroną danych osobowych, także o kontrolach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych lub świadczonych usług. 

2. Podmiot przetwarzający pomaga Powierzającemu: 

a) w miarę swoich możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 

określonych w rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dane dotyczą), 

b) w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności w 

przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych na 

podstawie niniejszej umowy, zgłaszając je Powierzającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w 

terminie 24 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia. Zgłoszenie to musi zawierać elementy wskazane 

w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia. 

3. Podmiot przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy usługi, jak również w przypadku ustania 

obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się zwrócić Powierzającemu lub usunąć wszelkie dane 

osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników 

elektronicznych pozostających w jego dyspozycji, jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do 

Powierzającego, chyba że Podmiot przetwarzający jest na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa zobowiązany lub uprawniony do dalszego przetwarzania powierzonych 

mu do przetwarzania danych osobowych. O wykonaniu powyższego obowiązku Podmiot przetwarzający 

jest zobowiązany poinformować Powierzającego w formie pisemnej nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wygaśnięcia umowy. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim uprawnia Powierzającego do 

naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 4 ust. 2 pkt. i umowy. Nie wyklucza to dochodzenia 

przez Powierzającego od Podmiotu przetwarzającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§3 

Prawo do kontroli 

1. Powierzający w każdym czasie jest uprawniony do kontrolowania: 

a) przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu danych osobowych,  

b) sposobu wykonania przez Podmiot przetwarzający niniejszej umowy oraz Umowy usługi,  

c) przestrzegania przez Podmiot przetwarzający powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie ochrony powierzonych danych, w tym w szczególności przepisów  Rozporządzenia oraz ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

2. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Powierzającego zobowiązany jest do udzielenia 

pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania takiego wniosku, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 2 ust. 2 pkt. b). 

3. Powierzający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej umowy oraz Rozporządzenia poprzez 

przeprowadzanie audytów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający 



 
 

134 
 

oraz żądania składania przez niego pisemnych wyjaśnień. Informację o zamiarze przeprowadzenia audytu 

Powierzający przekazuje Podmiotowi przetwarzającemu 14 dni  przed terminem audytu.  

4. Po stwierdzeniu przez Powierzającego naruszeń niniejszej umowy Podmiot przetwarzający 

jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie i w sposób ustalony między Stronami. 

5. Na wniosek Powierzającego lub osoby, której dane dotyczą, Podmiot przetwarzający wskaże miejsca, w 

których przetwarza powierzone dane i zapewni do nich swobodny dostęp na zasadach wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 4 

Podpowierzenie 

1. Dalsze powierzenie osobie trzeciej danych osobowych powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu 

(dalej: Podpowierzenie) jest możliwe wyłącznie za pisemną – pod rygorem nieważności - zgodą 

Powierzającego. 

2. W przypadku, gdy  Podmiot przetwarzający na podstawie zgody Powierzającego Podpowierzy dane 

osobowe osobie trzeciej (dalej: Podwykonawcy) zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków:  

a. Podmiot przetwarzający zawiadomi uprzednio Powierzającego, mailem lub w formie pisemnej, o 

swoim zamiarze Podpowierzenia, 

b. Podmiot przetwarzający dokona wyboru Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało 

wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

c. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej umowy i Umowy usługi, 

d. Podpowierzenie będzie niezbędne do realizacji celów związanych z procesami i projektami 

wynikającymi z Umowy usługi, 

e. Podpowierzenie nie naruszy interesów Powierzającego, 

f. umowa Podpowierzenia zostanie zawarta na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

g. Podmiot przetwarzający zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego informowania 

Powierzającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich zdarzeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. e oraz 

o naruszeniach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. b w trybie i formie tam wskazanej, 

h. po zakończeniu umowy Podpowierzenia Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 14 dni uzyskać od Podwykonawcy kopię przetwarzanych przez niego danych i 

rozpocząć/kontynuować ich przetwarzanie w ramach własnego systemu ochrony danych osobowych, 

a Podwykonawcy zlecić usunięcie bezzwrotnie tych danych osobowych oraz innych informacji, których 

przetwarzanie na podstawie Podpowierzenia zlecił mu Podmiot przetwarzający. O realizacji 

powyższego Podmiot przetwarzający poinformuje niezwłocznie Powierzającego w formie pisemnej, 

nie później jednak niż w terminie 7 dni od terminu wskazanego powyżej, 

i. w razie niewykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. h Podmiot przetwarzający zapłaci 

Powierzającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto Umowy usługi za każdy dzień 

opóźnienia. Nie wyklucza to dochodzenia przez Powierzającego od Podmiotu przetwarzającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 5 

Klauzula Poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Powierzającego i od współpracujących z 

nim osób oraz danych uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy usługi, w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Informacje Poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Informacji 

Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Powierzającego 

w innym celu niż wykonanie Umowy usługi, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Podmiot przetwarzający zapewni, aby obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych był 

należycie realizowany również przez podmioty, za pomocą których Podmiot przetwarzający wykonuje 

niniejszą umowę. 
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4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji Poufnych gwarantowały ich 

zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

5. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych trwa także po ustaniu niniejszej umowy. 

§6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych danych 

niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za  przypadkowe lub niezgodne z prawem 

zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych 

osobowych przesyłanych, przechowywanych czy w inny sposób przetwarzanych.  

2. Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w 

związku z nienależytym przetwarzaniem przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych. 

3. W przypadku przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych mu danych osobowych w innym 

celu czy zakresie aniżeli określony w Umowie, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Powierzającego kary umownej w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych za każde pojedyncze naruszenie 

wskazanego obowiązku. Kara będzie należna Powierzającemu, bez konieczności wykazywania wysokości 

poniesionej szkody przez Powierzającego. Powierzający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową ochronę powierzonych mu danych 

osobowych. W przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia lub niniejszej umowy przez Podmiot 

przetwarzający, w następstwie czego Powierzający, jako administrator danych osobowych poniesie szkodę, 

Podmiot przetwarzający zobowiązany będzie do jej naprawienia w pełnej wysokości. Nie wyklucza to 

dochodzenia przez Powierzającego od Podmiotu przetwarzającego utraconych korzyści. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Powierzającego za 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie 

podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Powierzającego. 

§7 

Czas obowiązywania Umowy powierzenia 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas trwania Umowy usługi. 

2. Powierzający 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 i obowiązującymi przepisami,  

c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Powierzającego, 

d. stwarza zagrożenie, wedle oceny Powierzającego, naruszenia powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych poprzez brak zastosowania stosownych zabezpieczeń tychże danych. 

3. Niezależnie od postanowień Umowy usługi, niniejsza umowa modyfikuje ją w ten sposób, że naruszenia 

opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią podstawę do rozwiązania Umowy usługi ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych a także przepisy Rozporządzenia. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z niniejszej umowy, będzie sąd właściwy dla siedziby 

Powierzającego. 

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

 

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

  Powierzający     Podmiot przetwarzający 

*Niepotrzebne skreślić 


