Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie
kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania
mammograficzne
WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w Warszawie w dniu ……………… pomiędzy:
spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000265353, posiadającą NIP: 527252-30-80 oraz numer identyfikacyjny REGON: 140723603, o kapitale zakładowym w wysokości
516.078.000,00 PLN, reprezentowaną przez:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub samodzielnie również „Stroną”,
o treści jak poniżej.

1

§1.
Przedmiot Umowy
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz właściwej realizacji
postanowień Umowy w sprawie zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi
na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania
mammograficzne__________________ (dalej jako: „Umowa o udzielenie zamówienia”)
w zakresie mogącym mieć związek z przetwarzaniem danych osobowych, Zamawiający (jako
administrator danych) powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie
określonym poniżej.
2. Strony postanawiają, że Wykonawcy z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, poza wynagrodzeniem określonym w Umowie
o udzielenie zamówienia.
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§2.
Oświadczenia Stron
Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy
w stosunku do danych powierzonych Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, że powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadził
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe przekazane przez
Zamawiającego wyłącznie w celu i zakresie zgodnym z Umową oraz Umową o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów Ustawy oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie następujących
kategorii informacji:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania,
Przetwarzać dane osobowe mogą tylko osoby, posiadające upoważnienia, o których mowa w art.
37 Ustawy. Zamawiający wyraża zgodę na upoważnianie przez Wykonawcę osób, które będą
przetwarzać dane osobowe powierzone przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy Wykonawca oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy,
osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz
Procesora), która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana
do zachowania w tajemnicy tych danych. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje
dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych
i obowiązuje po ustaniu stosunku pracy lub jakiegokolwiek stosunku prawnego łączącego
Wykonawcę z osobami świadczącymi na jego rzecz pracę lub usługi.

2

§3.
Zakres powierzonych danych
1. W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz Umowy o udzielenie zamówienia
Wykonawca może przetwarzać dane udostępnione mu przez Zamawiającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres pocztowy wskazany przez Wykonawcę jednak wyłącznie
w zakresie ich wykorzystania zgodnie z Umową na podstawie Ustawy.
2. Wykonawca, na zasadach wskazanych w § 4 ust. 3 Umowy, może powierzyć przetwarzanie
danych osobowych podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy), jeżeli taka czynność będzie
wymagana w celu właściwego wykonania obowiązków wynikających z łączącej Strony Umowy
lub Umowy o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji za działania lub zaniechania takich osób
trzecich (podwykonawcy) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub
zaniechania.
3. Wykonywanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy operacji przetwarzania danych
w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cel określony w Umowie oraz w Umowie
o udzielenie zamówienia wymaga każdorazowo pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody
Zamawiającego.
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§4
Zobowiązania Stron
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów
wykonawczych (w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004
r., Nr 100, poz. 1024 ze zm.).
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w żaden inny sposób nie utrwalać
i nie rozpowszechniać danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego na podstawie
Umowy w celu innym niż wykonanie Umowy oraz Umowy o udzielenie zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym, kto jest
podwykonawcą Wykonawcy w zakresie powierzonych do przetwarzania danych.
W przypadku skorzystania z podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania,
iż podwykonawca przetwarzał będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym
w pisemnej umowie zawartej przez podwykonawcę z Wykonawcą, przy czym cel i zakres
przetwarzania nie będzie szerszy niż wynikający z Umowy oraz podwykonawca zobowiązany
będzie do zachowania wszelkich wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych
wynikających z Umowy i Ustawy.
Strony postanawiają, że Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych
osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy. W celu
uniknięcia wątpliwości, w imieniu Wykonawcy powierzone dane osobowe mogą przetwarzać
wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie oraz zobowiązały się
do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych.
Wykonawca lub podwykonawca Wykonawca po rozwiązaniu Umowy o udzielenia zamówienia,
bez względu na tryb lub sposób jej rozwiązania, zobowiązany jest do niezwłocznego trwałego
usunięcia ze swoich serwerów lub innych nośników powierzonych mu danych oraz zwrotu
Zamawiającemu wszelkich kopii danych i backupów w terminie 7 dni od daty rozwiązania
Umowy o udzielenie zamówienia.
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§5.
Odpowiedzialność
Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku
z wykonywaniem Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz przepisami Ustawy
i postanowieniami Umowy oraz Umowy o udzielenie zamówienia.
Wykonawca odpowiada za szkody wobec Zamawiającemu lub osób trzecich w wyniku
niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa
w niniejszym ustępie wynika z przepisów Ustawy oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
W przypadku przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych mu przez Zamawiającego danych
osobowych w celu innym aniżeli określony w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych za każde
pojedyncze naruszenie wskazanego obowiązku. Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcę
odszkodowania do pełnej wysokości poniesione szkody na zasadach ogólnych.
Niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego przewidzianych Umową na wypadek naruszenia
przez Wykonawcę Umowy, w szczególności niezależnie od uprawnienia do domagania się zapłaty
kary umownej, o której mowa w ust. 3 i ust. 6 , Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba
trzecia zgłasza jakiekolwiek roszczenia pod adresem Zamawiającego z tytułu naruszenia przez
Wykonawcę postanowień Umowy, w tym także z tytułu przetwarzania przez Wykonawcę danych
osobowych w sposób naruszający Umowę oraz przepisy Ustawy, w szczególności
lecz niewyłącznie roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Zamawiający zawiadomi o tym
fakcie niezwłocznie Wykonawcę. Wykonawca po zawiadomieniu przez Zamawiającego,
nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko
takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto Wykonawca zobowiązuje się, że zaspokoi
wszelkie roszczenia osób trzecich z tego tytułu. W przypadku zasądzenia tych roszczeń od
Zamawiającego – Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu całość pokrytych
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy,
Zamawiający będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia
jego skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być wysłane
Wykonawcy w formie pisemnej, z zakreśleniem terminu do wykonania wezwania, nie dłuższego
jednak niż 7 dni.
W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 5, lub w przypadku,
gdy naruszenie wywołało nieodwracalne skutki, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5.000,00 ( pięć tysięcy) złotych za każde naruszenie,
niezależnie od innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. Zapłata kary umownej, o której mowa w niniejszym ustępie nie wyklucza możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości doznanej
szkody w wyniku naruszenia postanowień Umowy.

§6.
Prawo kontroli
1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia Wykonawcy zapytania dotyczącego przetwarzania
powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych.
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2. Wykonawca na każdy pisemny wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do udzielenia pisemnej
informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego.
§7.
Czas trwania Umowy
Strony oświadczają, że zawierają Umowę na czas obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia.
§8.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Ustawy oraz kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z mocą obowiązującą od ………………..r.

Zamawiający:

Wykonawca:
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