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Warszawa, ………………. 

 

UMOWA POWIERZENIA 

 

zawarta dnia ………... w Warszawie 

pomiędzy:  

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 

5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej „Centrum”,  

reprezentowanym przez:  

a 

Firma z siedzibą w, , wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 

5860005293, REGON: 190407926, , zwanego dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………… 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY POWIERZENIA 

 

1. Niniejsza umowa (dalej „Umowa Powierzenia”), służy wyłącznie realizacji następujących umów 

zawartych przez Centrum z Wykonawcą: 

1) umowa nr ……………… z dnia . ………………., której przedmiotem jest świadczenie przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług ……………………..; 

2) umowa nr ……………… z dnia . r., której przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcą na rzecz 

Zamawiającego ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

zwanych dalej łącznie „Umowami”.  

2. Centrum oświadcza, że 

a) jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (dalej „Minister 

Zdrowia”), właściwą w zakresie systemów teleinformatycznych, 

b) jest administratorem systemu ………………………. 

c) w ramach struktur i mechanizmów informatycznych służących realizacji przez Centrum roli 

administratora systemu przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych ……opis zbioru 

danych (dalej „Zbiór Danych”), 

d) jest administratorem Zbioru Danych będących przedmiotem niniejszej Umowy Powierzenia 
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3.  Wykonawca oświadcza, że: 

a) jest podmiotem wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów 

teleinformatycznych, w rozumieniu ustawy o systemie, 

b) stworzył warunki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, 

w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą, 

c) zapewnia ochronę powierzonych danych osobowych oraz prawo do kontroli przez Centrum 

zgodności przetwarzania danych osobowych z Umową Powierzenia,  

d) zachowa w tajemnicy informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy Powierzenia, 

e) podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie 

danych osobowych, spełnia wymagania określone w akcie wykonawczym wydanym na 

podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia 

w stosunku do Zbioru Danych objętych Umową Powierzenia ochronę na poziomie wysokim, 

o którym mowa ww. akcie wykonawczym. 

4. Przedmiotem Umowy Powierzenia jest powierzenie Wykonawcy przetwarzania Zbioru Danych, 

w ramach i na podstawie przepisów prawa i zgodnie z Umowami. 

5. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie służącym 

realizacji przez Wykonawcę gwarancji, na podstawie Umów. 

6. Szczegółowy zakres powierzonych danych osobowych, w tym rodzaj danych osobowych i kategorie 

osób, których dane dotyczą, określone są w Załączniku do Umowy Powierzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych jedynie w celu i w zakresie oraz w sposób 

określony w Umowie Powierzenia. 

§ 2. 

REALIZACJA UMOWY POWIERZENIA 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy Powierzenia z najwyższą starannością, 

w szczególności wymaganą od podmiotu wyspecjalizowanego w zapewnieniu obsługi technicznej 

systemów teleinformatycznych, w rozumieniu ustawy o systemie, oraz z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów prawnych i oświadczeń, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy Powierzenia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 72 godzin, przekazania 

Zamawiającemu informacji o incydentach (wraz z opisami incydentu). Przez incydent należy rozumieć 

naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 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. Urz. UE L 119, dalej: 

„rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, a także każde inne zdarzenie naruszające 

bezpieczeństwo danych osobowych lub stwarzające zagrożenie tego naruszenia, a w szczególności 

poufność, rozliczalność, integralność przetwarzanych danych, oraz niezawodność, dostępność i ciągłość 

działania w systemach informatycznych. Informacje przekazywane są na piśmie. 

3. W przypadku zaistnienia zdarzeń skutkujących odpowiedzialnością Centrum za niezgodne z przepisami 

prawa przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w tym nieodpowiednie zabezpieczenie danych 

powierzonych do przetwarzania, lub w przypadku zaistnienia incydentów, o których mowa w ust. 2, 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania mające na celu usunięcie ich przyczyn 
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i skutków, chyba, że usunięcie incydentu bezpieczeństwa będzie wymagało działania Zamawiającego. 

Wykonawca niezwłocznie przekazuje Centrum na piśmie informacje o planowanych działaniach 

naprawczych. 

4. Wykonawca niezwłocznie informuje Centrum o wszelkich czynnościach prowadzonych przed 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub przed innym organem administracji 

publicznej, organem ścigania lub sądem, dotyczących danych objętych Umową Powierzenia. Informacje 

przekazywane są na piśmie. 

5. Centrum ma prawo do kontroli przetwarzania danych przez Wykonawcę, objętych Umową Powierzenia, 

w szczególności w celu sprawdzenia i weryfikacji, czy Wykonawca przetwarza je zgodnie 

z postanowieniami łączącej Strony Umowy Powierzenia oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym ma 

prawo do: 

a) dokonywania oględzin obszaru przetwarzania danych, w tym nośników i urządzeń, na których 

przetwarzane są dane powierzone przez Zamawiającego, 

b) żądania udzielania informacji lub wyjaśnień, w tym na piśmie, dotyczących operacji 

przetwarzania powierzonych Wykonawcy danych, 

c) wglądu w dokumentację związaną z powierzonymi do przetwarzania danymi. 

Kontrola może się odbyć za uprzednim powiadomieniem pisemnym Wykonawcy w terminie 

uzgodnionym przez Strony, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. 

6. Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 5, w imieniu Centrum następuje na podstawie 

imiennego upoważnienia wydanego przez Centrum (osobę reprezentującą Centrum) lub inną 

upoważnioną osobę w obecności i pod nadzorem Wykonawcy.  

7. W celu umożliwienia Centrum dokonywania czynności technicznych związanych z działaniami 

opisanymi w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika, który będzie umożliwiał 

ich realizację przez Centrum. 

8. Z czynności kontrolnych sporządzany jest, przez Centrum lub wskazany przez Centrum podmiot 

zewnętrzny, protokół w 2 egzemplarzach, z tym że 1 egzemplarz przekazuje się Wykonawcy. 

9. Wykonawca niezwłocznie, w formie pisemnej, informuje Centrum o wszelkich zmianach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności takich, które Centrum jest obowiązane, na podstawie 

art. 41 ustawy o ochronie danych osobowych, zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 

Osobowych.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania i stosowania przepisów prawa oraz powszechnie 

dostępnych wskazówek i zaleceń organu nadzorczego oraz unijnych organów doradczych zajmujących 

się ochroną danych osobowych w zakresie przetwarzania powierzonych danych, po uprzednim 

uzgodnieniu ich wpływu na przetwarzanie z Zamawiającym.  

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

i materiałów przekazanych lub udostępnionych mu lub o których wiedzę powziął w związku z realizacją 

Umowy Powierzenia, a także powstałych w wyniku jej wykonania informacji i materiałów w formie 

pisemnej, graficznej lub jakiejkolwiek innej formie. Informacje i materiały są objęte tajemnicą i nie 

mogą być bez uprzedniej zgody Centrum udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione 

w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniem sądów lub upoważnionych 

organów państwowych. 
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12. Centrum upoważnia Wykonawcę do nadawania upoważnień do przetwarzania danych objętych Umową 

Powierzenia, jedynie w celu i w zakresie oraz w sposób określony w Umowie Powierzenia. Wykonawca 

prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. 

13. Wszystkie osoby, które zostały upoważnione i dopuszczone do przetwarzania danych osobowych, 

powinny zostać zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca przekaże Centrum 

oświadczenia pracowników potwierdzające zapoznanie się z przepisami o ochronie danych osobowych 

każdorazowo po nadaniu upoważnienia. 

14. Wykonawca przekazuje Centrum informacje o nadanych, cofniętych lub zmienionych upoważnieniach 

każdorazowo po nadaniu, cofnięciu lub zmianie upoważnienia, a także na każdorazowy wniosek 

Centrum o takie informacje. Przekazanie informacji nastąpi w terminie 5 dni od nadania, cofnięcia lub 

dokonania zmiany lub wniosku Centrum. 

15. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane 

zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania 

tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych.  

§ 3. 

REALIZACJA UMOWY POWIERZENIA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA 

ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy Powierzenia, postanowienia zawarte 

w niniejszym § 3 mają zastosowanie począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych, tj. od 25 maja 2018 r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w celu określonym 

w § 1 ust. 5 i 6 Umowy Powierzenia oraz w zakresie (kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaj 

danych) określonym w Załączniku do Umowy Powierzenia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowami i jedynie 

w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania. 

4. Począwszy od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Wykonawca 

zobowiązuje się: 

a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie przez niego 

powierzonych mu danych osobowych spełniało wymogi rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne 

i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o którym mowa w art. 32 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

b) umożliwiać Centrum dokonania przeglądu stosowanych przez Wykonawcę środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także 

uaktualniać te środki, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych 

zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 dotyczącymi kontroli,  

c) współpracować i wspierać Centrum w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-

36 rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  

d) współpracować i wspierać Centrum, poprzez zastosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku, w którym podmiot danych 

osobowych zwróci się bezpośrednio do Wykonawcy, Wykonawca przekaże niezwłocznie taki 

wniosek do Centrum, wraz z żądanymi we wniosku informacjami, jeżeli są one w posiadaniu 

Wykonawcy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że informacji, o które zwracają 

się podmioty danych osobowych, nie przekazuje tym podmiotom Wykonawca. 
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§ 4. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie  

z przepisami prawa, oraz niezgodnie z Umowami lub z Umową Powierzenia, w tym ponosi 

odpowiedzialność za osoby, którymi posługuje się w związku z realizacją Umowy Powierzenia.  

 

§ 5. 

CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY POWIERZENIA 

1. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na okres obowiązywania Umów, w zakresie odnoszącym się do 

niniejszej Umowy Powierzenia, tj. do dnia ……………, który to termin automatycznie ulega zmianie (tj. 

skróceniu lub wydłużeniu), w przypadku zmiany okresu obowiązywania Umów lub którejkolwiek z 

Umów, z tym że każdorazowo termin ten odpowiadać będzie terminowi obowiązywania tej z Umów, 

który wypada później. 

2. Centrum jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia jej postanowień, w szczególności naruszeń związanych z bezpieczeństwem, 

celem i zakresem przetwarzania powierzonych danych określonych w Umowie Powierzenia, oraz 

niestosowaniem się do udokumentowanych poleceń Centrum w zakresie przetwarzania powierzonych 

danych. 

3. W przypadku wygaśnięcia, odstąpienia, rozwiązania lub innego zakończenia Umowy Powierzenia, 

Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 5 dni: 

a) zwrotu Centrum, za potwierdzeniem, powierzonych do przetwarzania danych, w sposób i na 

nośniku, w jakim zostały udostępnione przez Centrum do przetwarzania Wykonawcy, chyba 

że Strony uzgodnią inaczej,  

b) oraz trwałego zniszczenia i usunięcia wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji 

wykonywania Umowy Powierzenia danych, informacji oraz dokumentów lub ich kopii, 

chyba że znajdują się one w ramach systemu informatycznego, którym dysponuje Centrum, 

oraz przekazania Centrum pisemnego protokołu zniszczenia i usunięcia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za proces trwałego zniszczenia i usunięcia wszelkich 

sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy Powierzenia danych, informacji oraz 

dokumentów lub ich kopii. 

§ 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego oraz przepisy Umowy. Wszelkie terminy pisane w Umowie Powierzenia wielką literą, 

a niezdefiniowane w niej, mają znaczenie nadane im w Umowach. 

3. W razie powstania wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy Powierzenia oraz 

Umów, zastosowanie mają te z postanowień, które przewidują wyższy stopień ochrony danych 

osobowych lub dalej idące obowiązki Wykonawcy. 

4. W przypadku uchylenia całości lub części ustawy o ochronie danych osobowych, wszelkie odniesienia 

do tej ustawy w Umowie Powierzenia powinny być traktowane jako odniesienia do odpowiednich 

przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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5. Wszelkie świadczenia przewidziane w Umowie Powierzenia są objęte wynagrodzeniem przewidzianym 

w Umowie i Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Załącznik do Umowy Powierzenia stanowi jej integralną część. 

8. Umowę Powierzenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Centrum, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………….. ………………………….. 

 (Centrum) (Wykonawca) 
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Załącznik do 

Umowy Powierzenia 

 

 

Zakres danych osobowych, powierzanych do przetwarzania Wykonawcy (Zbiór Danych) 

 

 

 

 

Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach: 

1.(wskazuje się jakie dane np. imie i nazwisko, adres, dane o stanie zdrowia)w zależności do jaki 

danych ma dostęp Wykonawca 

2. 

3. 

 

 

 

W zbiorze nie są przetwarzane dane osobowe ……(zwykłe, wrażliwe) 

 

Kategorie osób, których dane dotyczą to przedstawiciele podmiotów raportujących: wskazać kategorie osób 

których dane są przetwarzane w zależności do jakich danych Wykonawca ma dostęp. 

 

 

 

 


