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                                                                Załącznik nr 13 

Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w Rzeszowie w dniu ……………r. pomiędzy: 

Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 

35-055 Rzeszów, NIP 8132919313, REGON 690724114 reprezentowany przez Marka Wiatra  

- p.o. Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina  

w Rzeszowie, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………………… adres: …………………………………………., 

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanych dalej Stronami. 

 

Mając na uwadze, że Zamawiającemu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych 

uczestników projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.1. Programy 

profilaktyczne przez Instytucję Pośredniczącą tj. Skarb Państwa – Ministra Zdrowia na 

podstawie umowy o dofinansowanie, zaś Zamawiający uprawniony jest do dalszego 

powierzenia przetwarzania danych osobowych jego uczestników, a ponadto Strony podjęły 

współpracę, w ramach której Wykonawca zobowiązał się do świadczenia usług w zakresie 

realizacji projektu pn.: „WyRaS – Wykryj Raka Skóry ” - Strony postanowiły zawrzeć niniejszą 

umowę (zwaną dalej: Umową) następującej treści: 

§ 1. 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Przedmiotem umowy jest powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników 

projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020, oś 

priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, w 

szczególności projektu pn.  „WyRaS – Wykryj Raka Skóry” (dalej zwanego Projektem), 

przetwarzanych w celu jego realizacji. 
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§ 2. 

Zakres i cel przetwarzania 

1. Zamawiający oświadcza, że administratorem danych uczestników projektu decydującym 

o środkach i celach przetwarzanych danych jest: 

a) w ramach zbioru: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – minister właściwy 

ds. rozwoju regionalnego; 

b) w ramach zbioru: Centralny System teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych – minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 

2. Zamawiający oświadcza, że przetwarza dane osobowe uczestników Projektu – 

na zasadzie dalszego powierzenia – na podstawie zawartej z Skarbem Państwa – 

Ministrem Zdrowia  umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.01.00-00-0007/18-

00/83/2018/733 z dnia 25 stycznia 2019r. (zwanej dalej: Umową Powierzenia). 

3. Strony oświadczają, że zawarły umowę  nr  ………………………… z dnia ………….  

w przedmiocie świadczenia usług w zakresie realizacji projektu pn.: „WyRaS – Wykryj 

Raka Skóry ” (zwanej dalej: Umową Podstawową). 

4. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Podstawowej Zamawiający powierza 

Wykonawcy – na zasadzie art. 28 ust. 4 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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego dalej: RODO) – dane osobowe, o których mowa w ust. 6 

poniżej, do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

5. Przez przetwarzanie danych rozumie się wszelkie operacje wykonywane 

na powierzonych do przetwarzania imieniem Administratora danych osobowych, takie 

jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 

lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 

lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

6. Zamawiający powierza  Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe: 

• dane osobowe uczestników projektu w zakresie takich danych jak: 

− nazwisko i imię (imiona), 

− numer PESEL, 

− nr projektu, 
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− data rozpoczęcia udziału w projekcie, 

− data zakończenia udziału w projekcie, 

− wykształcenie, 

− kraj pochodzenia, 

− rodzaj uczestnika, 

− płeć, 

− dane kontaktowe: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr budynku, nr 

lokalu, kod pocztowy, 

− telefon kontaktowy, 

− adres e-mail, 

− status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, w tym: wykonywany 

zawód, miejsce zatrudnienia, 

− sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie, 

− oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki 

organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, 

− opis stanu zdrowia uczestnika projektu lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, 

− inne informacje lub dane uczestnika projektu, w zakresie niezbędnym do należytego 

wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 1 Umowy niniejszego 

paragrafu, 

• dane osobowe pracowników/personelu w zakresie takich danych jak: 

− nazwisko i imię, 

− numer telefonu, 

− adres poczty elektronicznej, 

− numer faksu, 

− adres (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, gmina, 

województwo, kraj), 

− inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 

przedmiotu  Umowy. 

 

7. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 6 powyżej -  

będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu określonym w § 1 Umowy 

i w celu realizacji Umowy Podstawowej – w okresie jej trwania. 

8. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ust. 6 powyżej -  

zostaną przekazane Wykonawcy w postaci papierowej i/lub elektronicznej. 
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§ 3. 

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą Umową, Umową Podstawową, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 

10 maja 2018 r.,  Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 (zwaną dalej: u. o. d. o.) oraz RODO i innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą.  

2. Wykonawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 

by przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego spełniało 

wymogi przepisów prawa, w tym w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których 

dane dotyczą oraz zobowiązuje się zapewnić stopień bezpieczeństwa powierzonych 

danych odpowiadający ryzyku, o którym mowa w art. 32 RODO.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należytego przetwarzania powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych – co najmniej  poprzez prowadzenie 

dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenie 

znajdujących się w jego posiadaniu urządzeń i systemów informatycznych służących 

do przetwarzania danych osobowych. 

4. Wykonawca przetwarza powierzone mu przez Zamawiającego dane osobowe wyłącznie 

na udokumentowane polecenie Administratora - co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO - 

chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę przepis prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone 

przez Zamawiającego dane osobowe. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy w zakresie przetwarzania 

i sposobów zabezpieczenia powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych,  

w tym zobowiązać do zachowania tajemnicy osoby, które upoważnia do przetwarzania 

powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 

informacje, zapewnić pomoc w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-

36 RODO. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii 

przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora na zasadach 

określonych w art. 30 RODO. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest udostępniać Zamawiającemu, na każde żądanie, nie 

później niż w terminie 3 dni od otrzymania żądania, wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia przez Zamawiającego i Wykonawcę obowiązków wynikających  

z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO; 

10. Wykonawca zobowiązany jest dokumentować wszelkie naruszenia ochrony 

powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych 

osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze; Wykonawca jest zobowiązany na 

każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie udostępnić mu taką dokumentację; 

11. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, 

wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych 

osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie 

stosowania RODO; 

12. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o: 

a) wszczęciu kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przez inny 

organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku  

z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich 

decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Wykonawcy  

w związku z powyższym; 

b) wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub 

przygotowawczych związanych z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych 

osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach lub orzeczeniach 

wydanych wobec Wykonawcy w związku z powyższym. 

§ 4. 

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych 

Wykonawca na wypadek stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych – 

zobowiązany jest zgłosić naruszenie Szpitalowi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż  

w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, a zgłoszenie winno odpowiadać 

wymogom art. 33 RODO. 

§ 5. 

Prawo kontroli 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo kierowania zapytań do Wykonawcy w zakresie 

dotyczącym wykonywania przez Wykonawcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia 

powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych. 
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2. Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących 

skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego, w  tym o każdym prawnie usprawiedliwionym 

żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz 

zawiadomienia wynika z przepisów prawa. Wykonawca poinformuje ponadto 

Zamawiającego o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia poufności powierzonych 

danych - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od powzięcia wiedzy 

przez Wykonawcę o ich wystąpieniu. 

§ 6. 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Wykonawca nie jest uprawniony powierzyć do dalszego przetwarzania dane osobowe 

powierzone mu przez Zamawiającego na postawie Umowy – bez uprzedniej zgody 

wyrażonej na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 RODO. 

2. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania odbywa się na podstawie umowy, 

która spełnia wymagania określone przepisami RODO, a Wykonawca może powierzyć 

dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom 

jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej i po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3. Na wypadek dalszego powierzenia do przetwarzania danych powierzonych Wykonawcy 

przez Zamawiającego – dalszy przetwarzający winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Zamawiającego w Umowie oraz wynikające  

z przepisów prawa, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji 

wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

odpowiadało wymogom RODO. 

§ 7. 

Odpowiedzialność  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie niezgodnie 

z Umową danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego, a w szczególności 

za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym. 

2. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub Umowy powierzenia z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zamawiający zostanie zobowiązany do 

wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą pieniężną – 

Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu poniesione straty i koszty 

z tego tytułu. Wykonawca może uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania, 
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pokrycia strat i kosztów jeżeli udowodni, że zdarzenie które doprowadziło do powstania 

szkody nie jest przez niego zawinione. 

§ 8. 

Usunięcie danych po zakończeniu trwania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się, że – niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy 

Podstawowej – usunie wszelkie dane osobowe powierzone przez Zamawiającego, w 

szczególności z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy, chyba 

że przepis prawa nakazuje przechowywanie tych danych osobowych. Wykonawca może 

dysponować jedynie danymi osobowymi i nośnikami, które mogą podlegać kontroli – 

do czasu związanego z możliwością jej przeprowadzenia lub być podporządkowane 

pod zasadę trwałości projektu; po tym czasie winien je niezwłocznie trwale usunąć. 

§ 9. 

Czas trwania umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas i w zakresie realizacji zadania pod nazwą: realizacja 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie 

dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne określonego umową  

nr POWER.05.01.00-00-0007/18. 

§ 10. 

Rozwiązanie umowy 

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

na wypadek gdy: 

a) Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Zamawiającego w sposób 

niezgodny z Umową lub przepisami prawa; 

b) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych powierzonych 

przez Zamawiającego innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego. 

§ 11. 

Zasady zachowania poufności 

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

materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe (dane 

poufne). 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane, ani udostępniane bez zgody 

Zamawiającego w innym celu niż wykonanie Umowy Podstawowej, chyba że konieczność 
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ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

§ 12. 

Przepisy końcowe 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy, 

w szczególności RODO, u.o.d.o, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

3. Spory wynikłe w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy - Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

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

ze stron. 

 

 

Zamawiający: 

 

 

Wykonawca: 

 

 

 


