Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych
do skierowania na badanie placentologiczne o numerze ID _ _ /_ _ _ _ /P/_ _ /2019

zawarta w dniu _

_ . _ _ . _ _ _ _ r. (DD.MM.RRRR), pomiędzy:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

.............................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”
a
Corfamed Sp. z o.o. (podmiotem wykonującym działalność leczniczą) z siedzibą w Wrocławiu, 50-322,
ul. Kluczborska 37, NIP 8981979386 REGON 932673915, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej po numerem 0000052096, o numerze
księgi rejestrowej 000000001192 prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego,
reprezentowanym przez:
Macieja Mazurec - Prezesa Zarządu Corfamed Sp. z o.o.
zwanym w dalszej części umowy „Przetwarzającym”
(dalej łącznie jako „Strony”).

Mając na uwadze, że:
1. Strony zawarły umowę o świadczeniu usług medycznych na podstawie w/w skierowania,
w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie
danych osobowych w zakresie określonych Umową.
2. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje
przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
3. Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych
osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016r. 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
osobowych Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO.
§1
1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, które
zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a Przetwarzający zobowiązuje się do
przetwarzania powierzonych danych osobowych jedynie w celu i zakresie wykonywania usług
medycznych na podstawie w/w skierowania.
2. Przetwarzanie danych dotyczy Pacjentów Administratora określonych w skierowaniach i
swoim zakresem obejmuje dane niezbędne do realizacji świadczenia usług medycznych w
tym:
1) Imię i nazwisko,
2) dane zawarte w skierowaniach na badania,
3) numer ewidencyjny PESEL,
4) adres e-mail,
5) adres zamieszkania,
6) datę urodzenia,
7) numer telefonu,
8) dokumentację medyczną
3. Zakres operacji na danych osobowych do których uprawniony jest Przetwarzający obejmuje:
1) zbieranie
2) utrwalenie,
3) przechowywanie,
4) dokonywanie zmiany danych osobowych na żądanie osób, których dane dotyczą,
5) usuwanie/anonimizacja
4. Przetwarzający oświadcza, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz
osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie
przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- (zwanym dalej RODO), ustawy o ochronie
danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych.
6. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony danych, o których
mowa w art. 32.RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
7. Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych w
zakresie nie szerszym niż wynikającym z niniejszej Umowy, jeżeli będzie niezbędne dla
prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z umów ramowych zawartych między
stronami Umowy.
8. Przetwarzający przedstawi Administratorowi listę podmiotów, z którymi zawarł lub zamierza
zawrzeć umowę podpowierzenia na każde wezwanie Administratora.
9. Zgoda, o której mowa w ust. 8 nie dotyczy dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych, które wiązało by się z koniecznością przekazywania danych do państw trzecich tj.
położonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Przetwarzający oświadcza, że podmiot któremu zostaną podpowierzone dane osobowe
będzie spełniał wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, a od 25 maja 2018
także przepisów RODO, w tym art. 28.RODO. Przetwarzający odpowiada za działania i
zaniechania własne.
11. Przetwarzający zobowiązany jest współpracować z Administratorem w zakresie udzielania
odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, opisane w rozdziale III RODO ( w
szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek
informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu)
12. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
obowiązany jest wspierać Administratora w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków w
zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz
ich zgłaszaniem do organu nadzory oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla
ochrony danych oraz konsultacjami z organem nadzoru (Art. 32-36 RODO).
13. Przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić Administratora o wszelkich skargach, pismach,
kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz współdziałać
z Administratorem w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępniane Administratorowi
wszelkiej dokumentacji z tym związanej.
14. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych nie później niż 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia
Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje o ustaleniach z
chwila ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelka niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku
powiadomienia organu nadzoru.
15. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych po
uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub
wyznaczone przez niego są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane
są osobowe oraz wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
16. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, Przetwarzający zobowiązany jest
zaprzestać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. Przetwarzający przechowuje
dane osobowe wyłącznie na podstawie szczególnych przepisów prawa nakazujących jej
przechowanie.
§2
1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
zgodnych ze skierowaniem.
2. Rozwiązanie lub wygaśnięcie w/w umów pozbawia Przetwarzającego prawa do
przetwarzania danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem
ust.3.
3. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Przetwarzający zobowiązany jest zaprzestać
przetwarzania powierzonych mu na mocy niniejszej Umowy danych osobowych.
Przetwarzający przechowuje dane osobowe wyłącznie na podstawie szczególnych przepisów
prawa nakazujących jej przechowanie.

4. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umową o świadczenie
usług medycznych, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Oznacza to także,
że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a
Przetwarzającym należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej
postanowień.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Administrator

Przetwarzający

