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Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Zawarte pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą

zwanych w dalszej części Porozumienia „Administratorami danych” lub „Podmiotami przetwarzającymi”

§1
Definicje

Dla potrzeb niniejszego Porozumienia, Administrator i Podmiot Przetwarzający ustalają̨  następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć: 
1. Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osoby fizycznej; 
2. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

lub niezautomatyzowany, 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 w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO; 

3. Porozumienie – niniejsza porozumienie; 
4. Umowa Główna – Umowa o wykonanie świadczeń zdrowotnych; 
5. Uprawnieni – osoby wskazane przez Zleceniodawcę jako osoby uprawnione do skorzystania ze świadczeń medycznych;
6. RODO - rozporządzenie 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);

7. Ustawa – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 1000);
8. Podprocesor – podmiot, któremu Podmiot Przetwarzający podpowierza przetwarzanie danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym  
w Porozumieniu.

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej i elektronicznej dane osobowe zgodnie  
z Porozumieniem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą.

3. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Podmiot Przetwarzający 
oświadcza, iż̇  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych,  
w szczególności, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i przeszkolonym personelem w zakresie ochrony danych osobowych, co 
umożliwia mu prawidłowe wykonanie niniejszego Porozumienia oraz Umowy Głównej, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

4. Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Administratora o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu 
nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi do przetwarzania danymi osobowymi 
oraz zobowiązuje się współdziałać z Administratorem w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie Administratorowi wszelkiej 
dokumentacji z tym związanej.

§3
Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniobiorcę

1. Zleceniobiorca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Porozumienia dane zwykłe w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, 
numeru PESEL, numeru telefonu, adresów mailowych Uprawnionych.

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej z dnia 
………………..… nr …………….……. 

§4
Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę

1. Zleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Porozumienia dane zwykłe w postaci imion i nazwisk, adresu zamieszkania, 
numeru PESEL, numeru telefonu, adresów mailowych Uprawnionych.

2. Powierzone przez Zleceniobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę wyłącznie w celu zarejestrowania ich jako 
Uprawnionych w systemie teleinformatycznym Zleceniobiorcy.

§5
Sposób wykonania Porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Głównej.
4. Podmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnią do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszego Porozumienia, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
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5. Podmioty przetwarzające po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwają/zwracają Administratorom danych 
wszelkie dane osobowe (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6. W miarę możliwości Podmioty przetwarzające pomagają Administratorom danych w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

§6
Prawo kontroli

1. Administratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmioty 
przetwarzające przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Porozumienia.

2. Podmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§7
Podpowierzenie

1. Podmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte Porozumieniem do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie  
w celu wykonania Porozumienia po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratorów danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba 
że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Porozumienia winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmioty 
przetwarzające w Porozumieniu.

4. Podmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych za niewywiązanie się ze spoczywających na 
podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§8
Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających

Podmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Porozumienia,  
a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

§9
Czas obowiązywania Porozumienia

Porozumienie została zawarta na czas realizacji Umowy Głównej.
§10

Zasady zachowania poufności

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych 
osobowych otrzymanych od Administratorów danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („Dane Poufne”).

2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy Danych Poufnych nie będą one 
wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratorów danych w innym celu niż wykonanie Porozumienia, 
chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Głównej.

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do 
odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie Danych Poufnych w tym w szczególności 
danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§11
Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy Głównej jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Porozumienia stanowiącego załącznik do wspomnianej 
umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
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