
   Otwock, dnia 10.12.2020r. 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

ul. Bolesława Prusa 1/3 

05-400 Otwock 

                                                                                  

SP ZOZ zaprasza do złożenia oferty na: doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie polegające na doradztwie w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych                                               

u Zamawiającego, jako administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO. 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową 

oraz najlepszymi praktykami przyjętymi w dziedzinie doradztwa w zakresie ochrony danych 

osobowych.   

3. Usługa będzie realizowana raz w miesiącu, w dni robocze, w wymiarze minimum 2 godzin 

dziennie między godzinami 9:00 – 15:00. w siedzibie Zamawiającego. W razie konieczności 

Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego. 

W pozostałe dni Wykonawca jest zobowiązany do pracy zdalnej, poza siedzibą Zamawiającego, 

w szczególności do odpowiadania na zapytania pracowników oraz klientów Zamawiającego 

z zakresu ochrony danych osobowych telefonicznie lub e-mailowo w terminie 1 dnia roboczego 

od otrzymania zapytania.  

4. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w projekcie umowy dołączonej do niniejszego 

załącznika. 

Wymagania dodatkowe: 

Wykonawca powinien posiadać 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Inspektora 

ochrony danych osobowych (przed 25.05.2018 r. w zakresie pełnienia funkcji Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji), w tym co najmniej rok doświadczenia w jednostce będącej 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.  

 

 

 

 



IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: 

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załącznika nr 1 – formularz oferty do 

niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji 

Wykonawcy/ów. 

2. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (80%) i  obniżenia 

miesięcznej wartość ceny brutto w przypadku świadczenia usługi w danym miesiącu tylko zdalnie 

(20%). 

2.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: 

- cena  - 80% 

- obniżenia miesięcznej wartości ceny brutto w przypadku świadczenia usługi w danym miesiącu tylko 

zdalnie  - 20%. 

 
Kryterium nr 1 
Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w 

ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg 
wzoru: 

 
            C min       
P =                   x  100 pkt. x 80 % 
             C n 
 

gdzie: P -   punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”, 
Cmin  -  najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców, 
Cn    -  cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”, 

 
Kryterium nr 2 
Ocena kryterium obniżenie miesięcznej wartości ceny brutto w przypadku świadczenia usługi w danym 
miesiącu tylko zdalnie będzie dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w 
formularzu oferty.  

 
a) 0 % - 4,9 %– 0 pkt 

b) 5% - 9,9 %  –  10pkt 

c) ≥ 10  % -  20 pkt 

 

2.2 Ocena końcowa (OK), czyli suma oferty punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria, 
wyliczana będzie według poniższego wzoru: 

OK  =  C + W  
 

3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty.  

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie 

postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 



przez Wykonawcę. 

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez 

siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub 

rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie 

przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 

12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz zastrzega sobie 

prawo do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcą/Wykonawcami (w szczególności 

w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie).  

13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

14. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie 

dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wszystkich.   

15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć  do 

dnia 16 grudnia  2020 r. do godz. 12:00 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 

(SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data 

wpływu).  Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego z napisem na kopercie „Oferta na doradztwo w zakresie ochrony danych 

osobowych”  oraz  nazwą  i  dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów 

Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę Wykonawcy). 

16. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda załączenia do oferty: 

16.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym       

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

16.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

16.3. oświadczenie na potrzeby tego postępowania, znajdujące się w niniejszym załączniku, 

dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, korzystania z pełni praw 



publicznych oraz dotyczące niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,  

16.4. Wykonawca powinien posiadać 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Inspektora 

ochrony danych osobowych (przed 25.05.2018 r. w zakresie pełnienia funkcji Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji), w tym co najmniej rok doświadczenia w jednostce będącej 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - w celu potwierdzenia spełniania 

kryterium doświadczenia, należy przedstawić dokument potwierdzający pełnienie w danej 

placówce funkcji administratora bezpieczeństwa informacji np. referencje. Dokument 

potwierdzający spełnienie kryterium doświadczenie musi zostać dostarczony razem z ofertą,  

16.5. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego. 

17. Osobą    uprawnioną    do    kontaktu    z    oferentami    jest:     

Marta Przybylska, tel. 22 779-20-61 wew. 37, e-mail: m.przybylska@zozmswia.pl  

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

  

mailto:m.przybylska@zozmswia.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Szpital Specjalistyczny MSWiA w 

Otwocku, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kontakt.iod@zozmswia.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku 

z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 10 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres 

przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

  



ZASADY PRZEPROWADZANIA USŁUG PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE NA TERENIE  

SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO MSWiA W OTWOCKU 

 

W okresie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz w okresie wyznaczonym przez 

Dyrektora SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku Podmiot zewnętrzny świadczący 

usługi na terenie Szpitala zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1. Pracownicy podmiot wykonującego usługę na terenie Szpitala zobowiązani są do noszenia 

maseczek ochronnych zasłaniających jednocześnie usta i nos. 

2. Dodatkowym zabezpieczeniem są przyłbice, rękawiczki jednorazowe. Użycie ich będzie 

każdorazowo ustalane przez przedstawiciela Zamawiającego i Podmiotu wykonującego 

usługę. 

3. Każdej osobie oddelegowanej przez Podmiot wykonujący usługę, personel Szpitala zmierzy 

temperaturę ciała. W przypadku odczytu temperatury powyżej 37 ° C, osoba ta jest 

zobowiązana do opuszczenia terenu Szpitala, a jej czynności wykonać musi inna osoba 

wskazana przez Podmiot wykonujący usługę. 

4. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego. 

5. W przypadku nie stosowania się do ww. zasad Zamawiający będzie miał prawo do 

natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy na wykonanie usługi z winy Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do  

Zapytania ofertowego 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………..…………………..…………………………… 

adres: ………………………………………………………………. tel/fax.: …………………………………………………………….     

e-mail: ………………………………………………………………, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję 

regon: ………………………………………………                          NIP: …………………………………………………………………. 

osoba do kontaktu: ………………………………………………… 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na 

doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, tj. pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych 

u Wykonawcy oferujemy realizację przedmiotu zamówienia ............................................. zł netto, ….. 

% VAT, ……………………………….. zł brutto za miesiąc w okresie obowiązywania umowy (tj. 01.02.2021-

31.01.2023r.). 

- w przypadku świadczenia usługi w danym miesiącu tylko zdalnie wynosi ………………………………% 
(należy wpisać wartość procentową zmniejszonej faktury). 
 

 
1. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający. 

 

………………………………… dnia ……………………2020 r. 

 

                        …………………………………… 

        Podpis osoby (osób) 
uprawnionej(ych)  

  do reprezentowania Wykonawcy 
 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby właściwe do reprezentowania firmy 

 

 



Załącznik nr 2 do  

Zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Składając ofertę w postępowaniu na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz 

pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego spełniamy warunki udziału w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone  w zapytaniu ofertowym i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

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

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  

  



Załącznik Nr 3 do  

Zapytania ofertowego 

.................................... 

pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, 

tj. pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Wykonawcy niniejszym oświadczam, że: 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów niniejszego postępowania. 

2) Korzystam z pełni praw publicznych. 

3) Nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

 

 

 …………..………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 4 do 

Zapytania ofertowego 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doradztwo w zakresie ochrony 

danych osobowych oraz pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego 

 

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Miejscowość .............................................. ,  dnia  ..........................................  2020 r. 

 

 

...................................................... 

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

1) rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1).  

  



Załącznik nr 5 do 

Zapytania ofertowego 

PROJEKT 
Umowa nr ……./2020 

zawarta w dniu …………………. r. między: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, 
a 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego 
............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., 
NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
Panią/Pana .....................................................................................................* 
albo 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 
……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez 
ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl 
stan na dzień ……………….. REGON ......................................................  
NIP ..............................................*, zwaną/-ym dalej Wykonawcą 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie polegające na doradztwie w zakresie 

ochrony danych osobowych, tj. pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych u Wykonawcy, 

jako administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO. 

2. Strony ustalają, że w ramach Umowy na funkcję Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej 

„Inspektorem” w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia wyznaczony zostanie Pan/Pani 

…………………. reprezentujący Wykonawcę, a na funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych, 

zwanego dalej „Zastępcą Inspektora”, wyznaczony zostanie Pan/Pani …………. reprezentujący 

Wykonawcę. 

3. W zakresie realizacji umowy Inspektor i Zastępca Inspektora podlegają bezpośrednio 

kierownikowi jednostki organizacyjnej Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że osoba wyznaczona na funkcję Inspektora posiada konieczne do 

zajmowania tego stanowiska kwalifikacje zawodowe, a w szczególności posiada wiedzę 

fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz praktyczne umiejętności 

wypełniania zadań, o których mowa w art. 39 Rozporządzenia. 

 
§ 2 

Sposób realizacji umowy 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową 

oraz najlepszymi praktykami przyjętymi w dziedzinie doradztwa w zakresie ochrony danych 

osobowych.   

2. Usługa będzie realizowana raz w miesiącu, w dni robocze, w wymiarze minimum 2 godzin 
dziennie między godzinami 9:00 – 15:00. w siedzibie Zamawiającego. W razie konieczności 
Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin stawienia się w siedzibie Zamawiającego. W 

http://prod.ceidg.gov.pl/


pozostałe dni Wykonawca jest zobowiązany do pracy zdalnej, poza siedzibą Zamawiającego, w 
szczególności do odpowiadania na zapytania pracowników oraz klientów Zamawiającego z 
zakresu ochrony danych osobowych telefonicznie lub e-mailowo w terminie 1 dnia roboczego 
od otrzymania zapytania.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca przy wykonywaniu Umowy może posiłkować się 

pracownikami i współpracownikami Wykonawcy, w szczególności audytorami, informatykami i 

prawnikami. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy innym osobom lub podwykonawcom 

wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, przy czym Wykonawca odpowiada za działania osób 

trzecich jak za działania własne. 

5. Zamawiający jest obowiązany zgłosić do rejestracji organowi nadzorczemu z zakresu ochrony 

danych osobowych powołanie lub odwołanie Inspektora, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

w terminie 30 dni od dnia odpowiednio zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

 

 § 3 
Zakres obowiązków Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie spełniania przez Zamawiającego wymogów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 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, a także przepisów 

powszechnie obowiązujących z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Od dnia 2 lipca 2018 r. do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań Inspektora Ochrony 

Danych określonych w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 

dnia 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, tj.: 

a) informowanie Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego, którzy przetwarzają dane 

osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych 

przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz 

polityk Zamawiającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, 

działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

c) udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia; 

d) współpraca z organem nadzorczym ustanowionym zgodnie z art. 51 Rozporządzenia; 

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, 

oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dot. 

ochrony danych osobowych; 

f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 

Rozporządzenia; 

g) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 

Rozporządzenia. 

3. Dodatkowo Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie następujących zadań, 

nienaruszających prawidłowego wykonania obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, 

tj.: 

1) opracowanie i bieżące przygotowywanie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia; 

2) przeprowadzanie planowanych audytów systemu ochrony danych osobowych (raz w roku) oraz 

audytów doraźnych, przeprowadzanych w sytuacji powzięcia przez Inspektora wiadomości o 

naruszeniu ochrony danych osobowych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego 

naruszenia, oraz przedkładanie Wykonawcy pisemnego raportu z audytu w terminie:  



a) 30 dni od dnia dokonania audytu planowanego, 

b) 3 dni od dnia dokonania audytu doraźnego. 

3) przygotowywanie lub weryfikowanie propozycji umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, umów o zachowaniu poufności w zakresie zgodności z przepisami o ochronie 

danych osobowych; 

4) przygotowywanie propozycji pism w kontaktach z organem nadzorczym, klientami Wykonawcy 

oraz osobami fizycznymi zgłaszającymi naruszenie ich praw w zakresie ochrony danych 

osobowych lub w zakresie wniosków dotyczących udostępnienia przetwarzanych przez 

Zamawiającego danych osobowych, na papierze firmowym obowiązującym u Zamawiającego; 

5) sporządzanie opinii oraz wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych; 

6) przygotowywanie lub opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie 

zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych; 

7) przygotowanie wzoru: 

a) ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 

b) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla osoby przetwarzającej dane osobowe; 

c) oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych dla pracownika i współpracownika 

Zamawiającego przetwarzającego dane osobowe; 

8) opiniowanie wniosków o udostępnienie danych osobowych; 

9) prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych; 

10) udział w kontrolach organu nadzorczego; 

11) udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości Zamawiającego związane z ochroną 

danych osobowych w organizacji Zamawiającego; 

12) odpowiadanie na zapytanie pracowników oraz Klientów Zamawiającego z zakresu ochrony 

danych osobowych; 

13) bieżące monitorowanie zmian w przepisach, wytycznych do RODO, wytycznych organu 

regulującego oraz orzecznictwa i bieżące dostosowanie do nich obowiązujących u 

Zamawiającego regulacji; 

14) wykonywanie pozostałych działań Inspektora, które wynikają wprost z Rozporządzenia. 

 
 

§ 4 
Praca zdalna  

1. W sytuacji ogłoszenia stanu epidemii w szczególności związanego z COVID-19 Zamawiający może 

wyznaczyć realizację obowiązku pełnienia dyżurów w siedzibie Zamawiającego w formie zdalnej 

tzn. z wykorzystaniem internetu i komputera. W dniu realizacji dyżuru w formie zdalnej 

pracownicy Zamawiającego mają możliwość połączenia się z pracownikiem Wykonawcy po przez 

łącze internetowe z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji. 

2. Za miesiąc, w którym dyżury w siedzibie Zamawiającego realizowane są w formie zdalnej 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone w stosunku procentowym wynikającym 

ze złożonej przez Wykonawcę oferty, do wynagrodzenia przysługującego za realizację przedmiotu 

umowy wraz z dyżurami pełnionymi w siedzibie Zamawiającego. 

3. W przypadku pełnienia dyżurów zdalnych przez część miesiąca wynagrodzenie będzie ustalane 

proporcjonalnie zgodnie z ust. 2. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca również może wystąpić o pełnienie dyżurów 

w formie zdalnej do Zamawiającego, który podejmuje decyzję w tym zakresie, wyrażając, bądź 

odmawiając wyrażenia zgody. W przypadku wyrażenia zgody Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie, na zasadach o których mowa w ust. 2. 

 

 

 

§ 5 



Zakres obowiązków Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie wsparcia technicznego dla Wykonawcy w 

zakresie określonym przez Wykonawcę a niezbędnym do prawidłowego wykonywania Umowy, 

tj. udostępnienia Wykonawcy dokumentów źródłowych, pomieszczeń w celu dokonania 

oględzin, systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe i informacji zgodnie z 

zakresem wskazanym w § 3 Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszystkich 

okolicznościach pozostających w związku z przedmiotem Umowy, określonym w § 3 Umowy. 

3. W przypadku organizacji szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych przez Wykonawcę na 

rzecz pracowników Zamawiającego, Zamawiający zapewni lokal i odpowiedni sprzęt 

umożliwiający odtworzenie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia w umówionym przez 

Strony terminie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania pracownikom lub współpracownikom informacji 

o powołaniu inspektora ochrony danych, konieczności konsultowania oraz zgłaszania, poprzez 

wyznaczone osoby do kontaktów wszystkich kwestii pozostających w gestii ich obowiązków a 

będących w związku z przedmiotem Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się terminowego regulowania należności, o których mowa w § 6 

Umowy. 

§ 6 
Zasady zachowania poufności 

1. Strony zapewniają, że zachowają bezterminowo w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w 

związku z wykonaniem Umowy. Informacje poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron 

osobom trzecim, z wyłączeniem osób, którym ujawnienie danych poufnych będzie niezbędne 

do wykonania postanowień Umowy oraz z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie danych 

poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa. 

2. Za informacje poufne strony uważają wszelkie informacje przekazane drugiej stronie w związku 

i podczas wykonywania Umowy, w szczególności: dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, dane 

osobowe lub know how którejkolwiek ze Stron. 

3. Po rozwiązaniu Umowy każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zwrócić drugiej stronie, 

na jej pisemne żądanie, wszelkie dokumenty i materiały zawierające dane poufne. Rozwiązanie 

przez strony Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zachowania w tajemnicy danych poufnych. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie i sposób zapłaty 
1. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wypłacać 

będzie Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości ………….zł netto (słownie: 

…………………), …………….. % VAT, …………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………). 

2. Do kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 

zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w dniu wystawienia faktury. 

3. Strony postanawiają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za 
niepełny okres rozliczeniowy obliczane jest proporcjonalnie do okresu faktycznego 
wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
………………………………………., po prawidłowym wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej 
umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 
Zamawiającego. 

5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Strony postanawiają, że faktura, o której mowa powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu 

w formie papierowej na adres Zamawiającego. 

§ 8 
Obowiązywanie umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku. 
 

§ 9 



Odpowiedzialność 
1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Wykonawcy przy wykonywaniu niniejszej 

umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, gdy Zamawiający nie wprowadził 

zaleceń Wykonawcy, w szczególności dotyczących wprowadzenia w życie dokumentacji oraz 

dostosowania systemów informatycznych do wymogów prawa ochrony danych osobowych.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

którego przyczyną jest niepoinformowanie Wykonawcy o okolicznościach istotnych do 

prawidłowego jej wykonania, w szczególności o okolicznościach wskazanych w § 4 ust. 2 

Umowy. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niezastosowania się Wykonawcy 

do zaleceń wydanych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę odpowiedzialności cywilnej. 

5. Wykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia zobowiązań określonych w umowie lub w 

RODO. Zapłata kary umownej nastąpi w ciągu 7 dni o dnia otrzymania noty księgowej przez 

Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania kar umownych za każdy 

przypadek, niezależnie od ich ilości, częstotliwości oraz rodzaju. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

§ 10 
Kary umowne 

1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułów i w 
wysokościach określonych poniżej: 

a) za opóźnienie w wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy w wysokości 3 % 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

realizacji lub niewykonywania usługi, 

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w 

§ 7 ust. 1, 

d) w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za każdy dzień 

opóźnienia, karę umowną w wysokości 3% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 

7 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 11 
Prawa autorskie. 

1. Wszelkie dokumenty lub materiały sporządzone przez Wykonawcę dla Zamawiającego oraz    

prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego po przekazaniu i zaakceptowaniu 

przedmiotowych dokumentów lub materiałów, zwanych dalej Utworem bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji obejmujących: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie dowolną techniką oraz w dowolnej ilości 
egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD i DVD, taśmy magnetyczne, nośniki 
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier 
elektroniczny), zgodnie z zapotrzebowaniem Wykonawcy, 

b) obrót oryginałami lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie do obrotu, 
najem, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

c) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne niekomercyjne udostępnienie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 



2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy Wykonawca  niniejszym 

wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego  wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień 

utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy, Wykonawca zezwala 

Wykonawcy na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów oraz przenosi 

na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych do utworu na Zamawiającego przechodzi 

własność przekazanych egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utrwalono takie utwory. 

5. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów przekazanych przez Wykonawcę przechodzą 

na Zamawiającego bez wynagrodzenia.  

6. Wykonawca zapewnia, że wykorzystywanie przez Zamawiającego utworów przekazanych w 

trakcie wykonywania umowy nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

7. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub zarzutów w związku 

z korzystaniem przez Zamawiającego (lub wskazane przez niego osoby/podmioty) z wytworów 

powstałych z korzystania z  utworów przekazanych w trakcie dialogu, uczestnik zobowiązany 

jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i zaspokoić wszelkie 

uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z tym związane, 

w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe.  

§ 12 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w imieniu Zamawiającego, na 
zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy oraz we właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych 
osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu. 

§ 13 
Osoby kontaktowe 

1. W sprawach związanych z realizacją umowy osobami kontaktowymi będą: 

a) po stronie Wykonawcy: 

imię i nazwisko……………………………….., tel. ……………….., e-mail: …………………………………  
imię i nazwisko ………………………………., tel. …………………, e-mail: ………………………………… 
b) po stronie Zamawiającego: 

Dominika Borawska, tel. 22 779 46 71 w. 53, e-mail: d.borawska@zozmswia.pl  
2. Zmiana wymienionych w ust. 1 przedstawicieli Stron nie wymaga podpisania aneksu do Umowy 

i następuje w trybie powiadomienia pisemnego drugiej Strony Umowy.   

 

§ 14 
Wypowiedzenie umowy 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Z ważnych powodów każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w szczególności: 

a) Wykonawca może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, tj. gdy powstanie opóźnienie w 

zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego za okres co najmniej dwóch miesięcy, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty, 

b) Zamawiający może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów m.in. w sytuacji, gdy 

Wykonawca nie świadczy usług określonych w Umowie na rzecz Zamawiającego co najmniej 

przez jeden miesiąc, nienależycie wykonuje obowiązki określone w Umowie lub 

przeprowadzona u Zamawiającego kontrola organu nadzorczego wykazała uchybienia w 

sposobie realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych.  

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy będzie 

Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

mailto:kontakt.iod@zozmsiwa.pl
mailto:m.mrowka@odocinsulting.pl
mailto:d.borawska@zozmswia.pl


3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie należy stosować odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.) 

dot. umowy zlecenia. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

5. Załącznikami do umowy są: 

5.1. Załącznik nr 1 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
 

_________________________    _________________________ 
Zamawiający         Wykonawca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 do umowy 

UMOWA  
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Niniejsza umowa została zawarta w Otwocku w dniu ……………. r. roku przez: 
 
........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego 
............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., 
NIP.............................................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
Panią/Pana .....................................................................................................* 
albo 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
....................................................... z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w 
……………........................ przy ul. ....................................... zarejestrowanym/-ą w systemie centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez 
ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej pod adresem: http://prod.ceidg.gov.pl 
stan na dzień ……………….. REGON ......................................................  
NIP ..............................................*, , zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”,  
 
a 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA  
w Otwocku z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr: 0000177289, NIP: 532-10-17-768, Regon: 010158710, zwanym dalej 
Administratorem, reprezentowanym przez: 
Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, 
 
Administrator i Podmiot Przetwarzający będą dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z osobna 
„Stroną”. 
 
Zważywszy, że: 

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 

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, zwanego 

dalej „RODO”, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Administrator zamierza powierzyć Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do 

przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz z przepisami regulującymi 

przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora. 

Strony postanowiły, co następuje: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w 

imieniu Administratora, na zasadach określonych w Umowie oraz we właściwych przepisach 

regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w RODO. 

http://prod.ceidg.gov.pl/


2. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dotyczą dane osobowe, jak również 

przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych osobowych są wskazane w 

załączniku nr 1 do umowy. 

3. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z umowy z najwyższą 

starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego 

interesów Stron oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie przetwarzania danych 

osobowych. 

 
§ 2 

Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego 
1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że: 

a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający ochronę praw osób, których 

dotyczą dane osobowe; oraz 

b) dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednio wyszkolonym personelem, 

umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu określonych 

w umowie. 

 
§ 3 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający może 

następować wyłącznie w przypadkach wynikających z Umowy lub na podstawie odrębnych 

zleceń Administratora, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym 

za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

2. Podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki nakłada 

na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 

Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany 

poinformować Administratora o stosującym się do niego obowiązku prawnym co najmniej na 

24 godziny przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że wiążące go przepisy zabraniają mu 

udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest ograniczone do celu i 

zakresu wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

4. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, 

zawierający informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, chyba że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru. 

5. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 

dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, chyba że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru. 

6. Wszelkie zlecane przez Administratora operacje przetwarzania danych osobowych Podmiot 

Przetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o usunięcie danych 

osobowych na żądanie osoby, której dotyczą. 

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ma 

obowiązek współdziałania z Administratorem w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych 

w obowiązujących przepisach, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

8. Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności 

przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji: 

a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 



b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 

(z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich 

nieprzestrzeganie; 

c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie 

Administratora, z zastrzeżeniem ust. 2; oraz 

d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz 

stosowanych przez Podmiot Przetwarzający sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek 

nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów. 

9. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a). 

 
§ 4 

Dalsze powierzenia przetwarzania 
1. Podmiot Przetwarzający ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu danych 

osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed powierzeniem 

podwykonawcy przetwarzania danych osobowych: 

a) uzyska na to zgodę Administratora, wyrażoną w formie dokumentowej (papierowej lub 

cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); 

b) zawrze z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach 

nie gorszych niż warunki umowy; 

c) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom 

obowiązujących przepisów. 

2. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych 

osobowych, Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za 

wypełnienie obowiązków podwykonawcy. 

3. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i 

co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych 

osobowych, stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

§ 5 
Bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Podmiot Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do zagrożeń 

oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, zapewniające 

bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich przypadkowym lub niezgodnym 

z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub 

nieuprawnionym dostępem. 

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych zabezpieczeń 

danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w razie potrzeby aktualizuje 

stosowane środki techniczne i organizacyjne, tak, żeby zapewnić najwyższy osiągalny poziom 

ochrony danych osobowych. 

3. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz 

dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w wywiązaniu się z 

obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

4. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem 

jakichkolwiek działań, o każdym przypadku: 

a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, chyba że 

zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów; 

b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym przetwarzania 

danych osobowych lub ich treści. 



5. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin 

od wykrycia – informuje Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach bezpieczeństwa 

danych osobowych, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne Podmiotowi 

Przetwarzającemu informacje na temat naruszenia, w szczególności: 

e) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i 

przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę 

wpisów, których dotyczy naruszenie; 

f) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego 

punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji; 

g) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz 

h) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

6. Podmiot Przetwarzający współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów związanych 

ze zgłoszonym Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn i skutków jego 

wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające na celu złagodzenie 

ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych oraz środki naprawcze. 

7. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem wydane mu 

przez Administratora polecenie dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi 

naruszenie obowiązujących przepisów. 

§ 6 
Prawo do kontroli 

1. Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Podmiot Przetwarzający 

jego obowiązków określonych w umowie lub w obowiązujących przepisach. W szczególności 

Administrator może żądać udostępnienia określonych informacji lub dokumentów oraz może 

przeprowadzać – samodzielnie lub przez upoważnionego przez Administratora pracownika lub 

współpracownika – audyty, w tym inspekcje w miejscu przetwarzania danych osobowych przez 

Podmiot Przetwarzający. 

2. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem lub upoważnionym 

przez Administratora pracownikiem lub współpracownikiem w czasie przeprowadzanej 

kontroli, w sposób umożliwiający Administratorowi weryfikację prawidłowej realizacji 

obowiązków Podmiotu Przetwarzającego. 

§ 7 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2021 r. i zostaje zawarta na czas określony do dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których wynika konieczność 

przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków wynikających 

z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte z Podmiotem 

Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych osobowych przez 

Podmiot Przetwarzający, ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek: 

i) usunąć wszelkie dane osobowe; albo 

j) zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć wszelkie 

istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od niego 

dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych, zależnie od wyboru 

Administratora, zakomunikowanego Podmiotowi Przetwarzającemu w formie dokumentowej 

(papierowej lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni 

przed terminem rozwiązania Umowy. 



4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie 

zakomunikowany Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

5. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym przez 

przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w terminie 7 dni 

od dokonania wskazanych w nim czynności. 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie Umowy. 

2. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje w całości uprzednie lub 

równoczesne uzgodnienia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub ustnej) w 

przedmiocie regulowanym postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Wszelkie spory między Stronami będą rozwiązywane na zasadzie polubownych negocjacji. W 

przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, spór zostanie przekazany do 

rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Administratora. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Administrator: Podmiot Przetwarzający: 

__________________________ __________________________ 
 
 

 

 
  



Załącznik nr 1 – Dane osobowe 

Rodzaje danych osobowych 
(np. imię, nazwisko, adres, numer 
PESEL, numer telefonu, e-mail, adres 
IP, dane o stanie zdrowia) 

 

Kategorie osób, których dane 
osobowe dotyczą 
(np. pracownicy, dostawcy, pacjenci, 
kontrahenci, klienci) 

 

Zakres przetwarzania danych 
osobowych 
(czynności dokonywane 
na powierzonych danych 
osobowych, np.: zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, adaptowanie, 
przechowywanie, modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, 
udostępnianie, zmienianie, 
usuwanie 

 

Charakter przetwarzania 
(np. systematyczny/sporadyczny) 

 

Cel przetwarzania 
(np. wykonanie umowy z dnia…) 

 

Czas przetwarzania 
(np. okres obowiązywania umowy 
z dnia…) 

 

 
  



Załącznik nr 2 – Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora 
 

Lp. Nazwa Adres NIP 

1.    

2.    

3.    

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


