
 
 
 

 

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych  
 

zawarta w dniu ………………… roku w Warszawie 
POMIĘDZY: 

1. _______________ 
2. _______________ 

zwaną dalej „Administratorem”, a 

 

____________________ siedzibą w _____________ (__-____), przy ________________, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______________, __ Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ___________, posiadającą NIP: 
____________ oraz REGON: ______________, kapitał zakładowy: _______________ PLN, 
reprezentowaną przez:  

1. _______________ 
2. ______________ 

 
zwaną dalej „Przetwarzającym”, 

Zaś wspólnie zwanych „Stronami”, a każda z nich „Stroną”; 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE: 

✓ Strony łączy współpraca (dalej: „Współpraca”), wynikająca z dotychczasowych lub 
przyszłych umów, zleceń, zamówień bądź innych form porozumień  (dalej: „Umowa 
Współpracy”), dotyczących w szczególności świadczenia usług wykonania zlecenia pracy 
protetycznej w trakcie, której przetwarzane są dane osobowe. 

✓ Od dnia 25.05.2018 r. są stosowane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Unii Europejskiej 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: „RODO”).  

NINIEJSZYM STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

1. Przedmiot Umowy 

1.1 Przedmiotem umowy jest powierzenie do przetwarzania w rozumieniu artykułu 28 RODO 
przez Administratora Przetwarzającemu, danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 
RODO, w zakresie i celu określonym w niniejszej umowie (dalej: „Umowa”). 

1.2 Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, 
zgodnie Umową, z RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

1.3 Przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.   

2. Zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych  

2.1 Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług, o których mowa 
w Umowie Współpracy. Charakter powierzonego przetwarzania danych osobowych 
stanowią następujące operacje bądź zestawy operacji wykonywanych na danych 
osobowych przez Przetwarzającego: Wgląd, przechowywanie, Wykorzystywanie, 
transportowanie, opracowywanie. 
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2.2 Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie niniejszej 
Umowy obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą: Pacjenci, Pracownicy i 
Współpracownicy 

2.3 Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego danych osobowych na podstawie niniejszej 
Umowy obejmuje następujące rodzaje danych dla wskazanych w pkt. 2.2. Umowy kategorii 
osób:  
2.3.1. [Pacjenci] Imię i Nazwisko, MRN, Data urodzenia, dane dotyczące stanu zdrowia.  
2.3.2. [Pracownicy i Współpracownicy] Imię i Nazwisko, specjalizacja, nr PWZ 

 
2.4 Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe w formie papierowej i elektronicznej 

wedle zasad określonych Umową Współpracy. 

3.  Obowiązki Przetwarzającego  

3.1 Przetwarzający zabezpieczy powierzone mu na mocy Umowy dane osobowe poprzez 
stosowanie odpowiednich, wymaganych przepisami RODO środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w sposób 
odpowiadający ryzyku związanemu z ich przetwarzaniem, zgodnie z art. 32 RODO. 

3.2 Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie określonym w 
Umowie, z zachowaniem należytej staranności.  

3.3 Przetwarzający jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych oraz nie dopuszczać do przetwarzania danych osobowych 
powierzonych mu na mocy Umowy, przez osoby niemające stosownego upoważnienia lub 
nie przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzający zobowiązany jest 
również do bieżącej aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych. 

3.4 Przetwarzający obowiązany jest do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust 2 RODO. 

3.5 Przetwarzający będzie stale nadzorował swoich pracowników w zakresie przetwarzania 
danych osobowych. 

3.6 Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28  
ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby do tego upoważnione w celu 
realizacji umowy w okresie ich zatrudnienia u Przetwarzającego, jak i po jego ustaniu.  

3.7 Dane osobowe będą przetwarzane w budynkach należących do Przetwarzającego, 
znajdujących się przy ulicy ………………………., ……………………… [miejsce przetwarzania danych] 

3.8 Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego tylko za uprzednią 
zgodą Administratora wyrażoną w formie pisemnej zgodnie z zasadami, o których mowa w 
art. 28 ust. 2 i 4 RODO.  

3.9 Na moment zawarcia Umowy Administrator wyraża zgodę na korzystanie z usług innych 
podmiotów przetwarzających przez Przetwarzającego enumeratywnie wskazanych w 
Załączniku nr 1 do Umowy.   

3.10 Przetwarzający zobowiązuję się w niezbędnym zakresie do wsparcia Administratora w 
wywiązaniu się z odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 
się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  
 
 

4. Zasady zachowania poufności 

4.1 Przetwarzający zobowiązany jest do: 

4.1.1 zachowania w poufności wszystkich powierzonych mu w trakcie obowiązywania Umowy 
informacji oraz danych osobowych, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 
objętych Umową Współpracy zarówno w formie pisemnej, elektronicznej, jak i ustnej oraz 
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do zobowiązania swoich pracowników i zleceniobiorców do zachowania tych danych w 
poufności, także po ustaniu okresu obowiązywania Umowy; 

4.1.2 utrzymywania informacji i danych osobowych w tajemnicy oraz nie ujawniania ich żadnym 
osobom trzecim, chyba, że istnieje obowiązek ich ujawnienia wynikający  
z obowiązujących przepisów prawa, bądź gdy zgodę na to wyrazi Administrator.  

4.1.3 zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą i 
zaginięciem.  

5. Postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 

 
5.1 W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych 

Przetwarzający zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, jednakże nie dłużej niż w terminie 24 
godzin od jego stwierdzenia, poinformować o naruszeniu Administratora.  

5.2 W przypadku czynności z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 
osobowych prowadzonych w szczególności przed urzędami państwowymi, policją lub 
sądem, Przetwarzający zobowiązany jest do niezwłocznego jednak dłużej niż w terminie 7 
dni od rozpoczęcia czynności, poinformowania o tym Administratora.  

6. Prawo audytu, w tym inspekcji 

6.1 Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h RODO Administrator ma prawo audytu, w tym inspekcji czy 
środki zastosowane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu danych przez Przetwarzającego 
spełniają postanowienia Umowy.  

6.2 Administrator jest uprawniony do żądania od Przetwarzającego udzielania potrzebnych 
informacji lub złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących przetwarzania przez 
Przetwarzającego danych osobowych, co może obejmować przedstawienie sposobu 
działania systemów teleinformatycznych oraz przekazanie innych danych niezbędnych do 
sprawdzenia sposobu i zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 RODO. 

6.3 Audyt, w tym inspekcja przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych może 
nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Przetwarzającego przez Administratora o 
zamiarze przeprowadzenia audytu w tym inspekcji, co najmniej 2 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia audytu, w tym inspekcji ze wskazaniem na piśmie osób 
wyznaczonych przez Administratora do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji.  

6.4 Uprawnienia audytowe, o których mowa powyżej mogą być wykonywane przez 
Administratora w miejscach przetwarzania danych osobowych w dni robocze,  
w godzinach od 9.00 do 17.00.  

6.5 Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu w 
tym inspekcji, w terminie wskazanym przez Administratora, nie dłuższym niż 7 dni.   

 

7. Odpowiedzialność Przetwarzającego i kara umowna 

7.1 Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 
Umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

7.2 Przetwarzający odpowiada za wszelkie zawinione szkody, jakie powstaną  
u Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania przez 
Przetwarzającego danych osobowych. 

7.3 W przypadku nałożenia na Administratora kary administracyjnej zgodnie z art. 83 RODO z 
powodu zaistnienia naruszenia przetwarzania danych osobowych, za które 
odpowiedzialność ponosi Przetwarzający, jest on zobowiązany do zapłaty kary nałożonej na 
Administratora. Jeżeli bezpośrednie uiszczenie przez Przetwarzającego kary będzie 
niemożliwe, Przetwarzający zobowiązuje się do zwrotu Administratorowi uiszczonej przez 
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niego kary w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Przetwarzającemu pisemnego 
wezwania do zapłaty, przelewem na wskazany przez Administratora rachunek bankowy. 
Powyższe postanowienia nie wpływają na niezależną odpowiedzialność Przetwarzającego 
na podstawie art. 83 RODO.  

7.4 Niezależnie od postanowień określonych w punkcie 7.3. powyżej. w przypadku, gdy: 

7.4.1 Przetwarzający przekroczy zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
określony w niniejszej Umowie, lub 

7.4.2 organy administracji odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania 
danych osobowych stwierdzą, że Przetwarzający nie respektuje tych zasad, lub 

7.4.3 Przetwarzający powierzy dane osobowe innemu podmiotowi bez zgody Administratora, 

Administrator ma prawo żądać od Przetwarzającego zapłaty kary umownej w wysokości 200 
000 złotych  (dwieście tysięcy złotych) (,,Kara Umowna”). 

7.5 W przypadku zaistnienia jednego ze zdarzeń określonych w punkcie 7.4 powyżej, 
Przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Administratora Kary Umownej  
w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia Przetwarzającemu pisemnego wezwania do 
zapłaty Kary Umownej, przelewem na wskazany przez Administratora rachunek bankowy. 
Przez zapłatę Kary Umownej Strony Umowy rozumieją obciążenie rachunku bankowego 
Przetwarzającego. Żądanie zapłaty Kary Umownej nie wyłącza pozostałych uprawnień 
Administratora wynikających z niniejszej Umowy. 

7.6 Administrator może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość Kary Umownej.  

8. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy 

8.1 Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Współpracy zawartej między 
Stronami. 

8.2 Administrator może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku naruszenia przez Przetwarzającego postanowień Umowy, RODO lub innych 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą. W szczególności w przypadku udostępniania danych osobowych osobom 
nieuprawnionym, a także w przypadku, gdy: 

8.2.1 organy administracji odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem zasad 
przetwarzania danych osobowych stwierdzą, że Przetwarzający nie przestrzega tych zasad, 
8.2.2 Administrator, w wyniku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w punkcie 6 
Umowy stwierdzi, że Przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych 
osobowych lub przepisów RODO; 
8.2.3 Przetwarzający powierzy dane osobowe innemu podmiotowi bez zgody 
Administratora.  

8.3 W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy z powodów określonych w punkcie 8.2.  
powyżej, Strony zobowiązują się do podjęcia rozmów w terminie 3 dni od dnia rozwiązania 
niniejszej Umowy w celu ustalenia sposobu wykonania Umowy Współpracy zawartej 
między Stronami. 

8.4 Najpóźniej w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Przetwarzający, na 
żądanie Administratora i zgodnie z jego decyzją, zwróci Administratorowi, trwale usunie lub 
zniszczy wszystkie otrzymane od Administratora dane osobowe oraz materiały i nośniki 
niebędące jego własnością, a związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
potwierdzi powyższe na piśmie chyba, że będzie uprawniony do dalszego przetwarzania 
tych danych na podstawie przepisów prawa. 
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9. Postanowienia Końcowe 

9.1 Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 
9.3 Spory związane z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Administratora. 
9.4 Wszelkie zawiadomienia i korespondencja dokonywane zgodnie z niniejszą Umową lub w 

związku z nią, będą przekazywane w formie pisemnej na adresy korespondencyjne 
wskazane poniżej: 
 
Dla Administratora: 
 
Dla Przetwarzającego:  
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

9.5 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
9.6 Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. 
9.7 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach w języku polskim, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
NA DOWÓD, CZEGO, w imieniu stron podpisano: 
 
 
Administrator:      Przetwarzający:    
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Załącznik nr 1 
Lista podmiotów przetwarzających, z których usług korzysta Przetwarzający: 
 

Nazwa podmiotu Dane rejestracyjne podmiotu 

  

  

  

 


