Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu ……. 2019r. pomiędzy:
1.

2.

Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, wpisaną do Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098021, NIP 5992593996, REGON 210013253
zwaną dalej „Udzielającym Zamówienie”,
a
……………………, NIP: 5992851926
zwanego dalej „Przyjmującym Zamówienie”
o następującej treści:

§1
Oświadczenia stron
1. Udzielający Zamówienie powierza świadczącemu usługi przetwarzanie danych osobowych
w zakresie i celu objętym niniejszą umową.
2. Udzielający Zamówienie oświadcza, że:
a) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych, a także krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych
b) przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
c) zawiera niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą
lub zawodową.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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,
a także krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Przyjmujący Zamówienie może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Udzielającego
Zamówienie tylko i wyłącznie w zakresie i w celu zapewnienia świadczenia usług
informatycznych zgodnie z obowiązującą umową nr ZP.331.7.….2019 z dnia …...2019r.
Zakres przetwarzania obejmuje następujące dane osobowe:
Zadanie nr 1: imię i nazwisko, adres, wysokość zarobków
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Zadanie nr 2: dane osobowe pracowników oraz świadczących usługi (imię, nazwisko, pesel,
NIP, płeć, adres zamieszkania, imiona rodziców, miejsce urodzenia, wysokość
wynagrodzenia, stan cywilny, wykształcenie, ROR, typ umowy, wymiar etatu, informacja
o chorobie, kod tytułu ubezpieczenia).
Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
§3
Zobowiązania podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przed przystąpieniem do przetwarzania
powierzonych przez Udzielającego Zamówienie danych wdrożyć i utrzymywać przez czas
przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, zgodnie
z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia.
Przyjmujący Zamówienie odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Udzielającego Zamówienie
powierzonych danych osobowych.
Przyjmujący Zamówienie nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych
osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną
powyższego jest działanie bądź zaniechanie Udzielającego Zamówienie.
§4
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy
oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych, a także rozporządzenia i kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem ………. 2019r. i jest ważna tak długo, jak długo
Przyjmujący Zamówienie przetwarza dane osobowa w imieniu Udzielającego Zamówienie.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE:

