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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu  ………..…… r. w Parczewie pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą                          

w Parczewie przy ul. Kościelnej 136 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru 

Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez VI Wydział Gospodarczy – 

Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą                              

w Świdniku  pod nr KRS 0000015873, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód                  

w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5391333279, reprezentowanym przez 

Dyrektora mgr Janusza Hordejuka, zwanym dalej Udzielającym Zamówienia 

a 

……………………….. 

zwaną dalej Przyjmującym Zamówienie 

 

Strony łączy umowa z dnia ……… r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zwana dalej „Umową główną”, w związku z 

wykonywaniem której lekarze i pielęgniarki (dalej: personel medyczny) zatrudnieni przez 

Przyjmującego zamówienie uczestniczący w realizacji Umowy głównej uzyskują dostęp do 

danych osobowych pacjentów Udzielającego zamówienia. Strony zgodnie postanowiły, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z Umową główną, Przyjmujący zamówienie nie przetwarza danych 

osobowych pacjentów (w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów) w imieniu 

Udzielającego zamówienia i w konsekwencji nie jest podmiotem przetwarzającym 

w odniesieniu do tych danych osobowych w rozumieniu 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”. 

2. W związku z Umową główną, personel medyczny zatrudniony przez Przyjmującego 

zamówienie uczestniczący w realizacji Umowy głównej, uzyskuje dostęp do danych 

osobowych pacjentów (w tym danych wrażliwych, dotyczących zdrowia pacjentów) 

Udzielającego zamówienia korzystających ze świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej                        

i świątecznej opieki zdrowotnej. Administratorem tych danych osobowych                                     

jest Udzielający zamówienia. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest: 
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1) ustalenie zasad udzielania przez Udzielającego zamówienia upoważnień 

(w rozumieniu art. 29 RODO) do przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

w §1 ust. 2, personelowi medycznemu zatrudnionemu przez Przyjmującego 

zamówienie uczestniczącego w realizacji Umowy głównej, w zakresie i w celu 

niezbędnym do udzielania przez ten personel medyczny świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem Umowy głównej; 

2) uregulowanie praw i obowiązków Strony w związku z przetwarzaniem przez 

personel medyczny zatrudniony przez Przyjmującego zamówienie uczestnicząc 

w realizacji Umowy głównej z upoważnienia Udzielającego zamówienia. 

2. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Porozumienia 

z najwyższą starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, 

organizacyjnego i technicznego interesów Stron oraz osób, których dane osobowe 

dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 3 

1. Udzielający zamówienia będzie udzielał lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym przez 

Przyjmującego zamówienie uczestniczącym w realizacji Umowy głównej, upoważnień 

do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w §1 ust. 2, w zakresie i w celu 

niezbędnym do udzielania przez tych lekarzy i pielęgniarki świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem Umowy głównej. Upoważnienia będą nadawane indywidualnie 

dla każdego lekarza i pielęgniarki, na czas ich zatrudnienia przez Przyjmującego 

zamówienie przy realizacji przedmiotu Umowy głównej wskazany w umowie pomiędzy 

Przyjmującym zamówienie a tym personelem medycznym. 

2. Przyjmujący zamówienie zapewnia, że przedmiot Umowy głównej będzie realizowany 

wyłącznie przez personel medyczny posiadający stosowne upoważnienie, o którym 

mowa w ust. 1, udzielone przez Udzielającego zamówienie. 

3. Udzielający zamówienia zapewnia również dostęp do Systemu Informatycznego                              

dla każdego lekarza i pielęgniarki zatrudnionej przy realizacji Umowy głównej, poprzez 

przyznanie indywidualnego loginu i hasła. 

4. Udzielający zamówienia udzieli upoważnień oraz dostępu do Systemu Informatycznego 

dla wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia lekarzy i pielęgniarek 

uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy głównej, w dniu zawarcia niniejszego 

Porozumienia. 

5. Upoważnienia udzielane będą przez Udzielającego Zamówienie po uprzednim zgłoszeniu 

przez Przyjmującego Zamówienie imienia i nazwiska, tytułu zawodowego, specjalizacji, 

numeru prawa wykonywania zawodu oraz daty zatrudnienia personelu medycznego 

uczestniczącego w realizacji przedmiotu Umowy głównej..  

6. Upoważnienia dla lekarzy i pielęgniarek zgłoszonych przez Przyjmującego zamówienie 

już po zawarciu Porozumienia, w trakcie obowiązywania umowy głównej, będą 

udzielane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia przez 

Przyjmującego zamówienia. 
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7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do informowania Udzielającego zamówienie                      

o zaprzestaniu udzielania przez lekarza lub pielęgniarkę świadczeń stanowiących 

przedmiot Umowy głównej (w tym na skutek rozwiązania umowy łączącej 

Przyjmującego zamówienie z tym lekarzem lub pielęgniarką), z podaniem daty i godziny 

zaprzestania udzielania świadczeń przez ten personel medyczny, bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w dniu zaprzestania udzielania przez personel medyczny 

świadczeń stanowiących przedmiot Umowy głównej. 

8. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną za zwłokę                          

w wykonaniu obowiązku określonego w ustępie poprzedzającym, w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji o zaprzestaniu udzielania przez jednego 

lekarza lub pielęgniarkę świadczeń stanowiących przedmiot Umowy głównej. Jeżeli 

doznana szkoda przewyższy kwotę zastrzeżonej kary umownej, Udzielający zamówienia 

ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

9. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie                                         

lub nienależyte wykonanie Umowy głównej, spowodowanego opóźnieniem w udzieleniu 

przez Udzielającego zamówienia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 

opóźnienie to było spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Przyjmującego 

zamówienie. 

 

§ 4 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się, że lekarze i pielęgniarki, którym Udzielający 

zamówienia udzielił upoważnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1: 

1) będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych 

osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą; 

2) przed dopuszczeniem do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem Umowy 

głównej, zostaną zapoznani z procedurami i zasadami przetwarzania danych 

osobowych pacjentów obowiązującymi u Udzielającego zamówienia oraz będą 

przestrzegać tych zasad i procedur; 

3) przed dopuszczeniem do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem Umowy 

głównej, zostaną zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 

osobowych w celu realizacji Umowy głównej, zarówno w trakcie trwania 

zatrudnienia ich przez Przyjmującego zamówienie, jak i po jego ustaniu; 

4) przed dopuszczeniem do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem Umowy 

głównej, zostaną przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych; 

5) będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu koniecznym                                  

do należytego udzielania świadczeń stanowiących przedmiot Umowy głównej. 

2. Przyjmujący Zamówienie w ramach organizacji ochrony danych osobowych 

zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) w postaci oświadczeń  

w formie pisemnej; 
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2) przyjmowania od lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych przez Przyjmującego 

Zamówienie   oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, o których 

mowa w   punkcie poprzedzającym; 

3) przeszkolenia personelu medycznego zatrudnionego przez Przyjmującego 

Zamówienie oraz prowadzenia szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych z zakresu 

ochrony danych   osobowych. 

3. Dla wykazania spełnienia zasady rozliczalności Przyjmujący Zamówienie: 

1) przechowuje oświadczenia lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych przez Przyjmującego 

Zamówienie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i prowadzi ich ewidencję; 

2) dokumentuje przeprowadzane szkolenia wstępne z zakresu ochrony danych  

osobowych poprzez dokonanie zapisu imienia i nazwiska osoby odbywającej   

szkolenie oraz daty szkolenia. 

4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek współdziałania z Udzielającym zamówienia 

poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu wywiązania się                                    

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

5. Przyjmujący zamówienie, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu 

informacje, pomaga Udzielającemu zamówienie wywiązać się z obowiązków 

określonych w art. 32–36 RODO. W szczególności niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 24 godzin od chwili uzyskania informacji o potencjalnym naruszeniu, 

Przyjmujący Zamówienie poinformuje o tym Udzielającego Zamówienie. 

 

§ 5 

Przyjmujący zamówienie współdziała z Udzielającym zamówienia przy ustalaniu szczegółów 

związanych ze zgłoszonym Udzielającemu zamówienia naruszeniem, w szczególności 

przyczyn i skutków jego wystąpienia. 

 

§ 6 

1. Udzielający zamówienia ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez 

Przyjmującego zamówienie (w tym personel Przyjmującego zamówienie) jego 

obowiązków określonych w Porozumieniu lub w obowiązujących przepisach.                                    

W szczególności Udzielający zamówienia może żądać udostępnienia określonych 

informacji lub dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez 

upoważnionego pracownika lub współpracownika – audyty, w tym inspekcje w miejscu 

udzielania świadczeń stanowiących przedmiot Umowy głównej. 

2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek współpracować z Udzielającym zamówienia lub 

upoważnionym przez Udzielającego zamówienia pracownikiem lub współpracownikiem 

w czasie przeprowadzanej kontroli, w sposób umożliwiający Udzielającemu zamówienia 

weryfikację prawidłowej realizacji obowiązków przez Przyjmującego zamówienie lub 

personel medyczny uczestniczący w realizacji Umowy głównej. 
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3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli, o której mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Udzielającego 

zamówienia. 

 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego lub przez jego personel                           

(w tym lekarzy i pielęgniarki zatrudnionych przy realizacji przedmiotu Umowy głównej) 

obowiązków wynikających z Porozumienia oraz obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

2. Jeżeli w związku z jakimkolwiek uchybieniem Przyjmującego zamówienie lub przez jego 

personel (w tym lekarzy lub pielęgniarki zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

Umowy głównej) w zakresie obowiązków przewidzianych w Porozumieniu, Udzielający 

zamówienie zostanie obciążony grzywną lub karą lub poniesie inne sankcje określone 

obowiązującymi przepisami, bądź też zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty 

odszkodowania, Przyjmujący zamówienie będzie miał obowiązek wypłaty 

Udzielającemu zamówienie odszkodowania rekompensującego poniesioną przez 

Udzielającego zamówienie szkodę. 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna przepisy RODO, ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą; 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że wdrożył i stosuje środki techniczne 

i organizacyjne spełniające wymogi w przepisach, o których mowa w ust. 1,                                     

a także że dysponuje doświadczeniem i odpowiednio wyszkolonym personelem, 

umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 

stanowiących przedmiot Umowy głównej, a także zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych 

osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO; 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów otrzymanych w związku z realizacją 

Porozumienia od Udzielającego zamówienie i współpracujących z nim osób oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, 

pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie w innym celu niż wykonanie 

Porozumienia lub Umowy głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
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5. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych  

poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

 

§ 9 

1. Porozumienie zostaje zawarta na czas trwania Umowy głównej. W celu uniknięcia 

wątpliwości, rozwiązanie Umowy głównej skutkuje rozwiązaniem Porozumienia. 

2. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie 

Porozumienia. 

3. Porozumienie stanowi całość uzgodnień pomiędzy Stronami i zastępuje w całości 

uprzednie lub równoczesne ustalenia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub 

ustnej) w przedmiocie regulowanym postanowieniami Porozumienia. 

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 

Udzielającego zamówienie. 

5. Wszelkie zmiany Porozumienia powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. W zakresie nieuregulowanym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, RODO oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W przypadku gdy Porozumienie odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również 

inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie 

wejdą w życie po dniu zawarcia Porozumienia, jak również akty prawne, które zastąpią 

wskazane ustawy i rozporządzenia. 

8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                                             

dla każdej ze Stron. 

9. Porozumienie wchodzi  w życie z dniem ….. r. 

 

 

 

 

 

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

Udzielający Zamówienie     Przyjmujący Zamówienie 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wykaz personelu - załącznik nr 1 


