UMOWA
o powierzenie przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu .................... roku w .................... pomiędzy:
Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
reprezentowanym przez ...................., zwanym dalej Zamawiającym,
a Firmą .................. z siedzibą w ...................., ul. ...................., reprezentowaną przez ....................,
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi łącznie dalej Stronami, o następującej treści:
§1
1. Strony oświadczają, iż zawarły w dniu .................... umowę na rozbudowę serwera środowiska i5OS.
2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą - powierzonych Wykonawcy.
§2
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w związku z podpisaniem
umowy z dnia ………………….., której przedmiotem jest rozbudowa serwera środowiska i5OS.
2. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania przekazanych danych osobowych wyłącznie
w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszą Umową.
3. Wykonawca może przetwarzać następujące dane osobowe:
- imiona i nazwiska,
- PESEL,
- adresy zamieszkania,
oraz dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia Ubezpieczonych.
4. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie przekazanych danych osobowych podmiotowi trzeciemu
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania, w zakresie przekazanych danych, przepisów
Ustawy oraz aktów wykonawczych.
2. Wykonawca oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy, oraz spełni wymagania
określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania tych
przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych i realizacji warunków Umowy
przez Wykonawcę. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Zamawiający zawiadomi pisemnie
Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych przed jej rozpoczęciem.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania
powierzonych danych lub wyznaczenia w tym zakresie administratora bezpieczeństwa informacji.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o powołaniu administratora bezpieczeństwa
informacji w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania przekazanych danych wyłącznie
osób posiadających stosowne upoważnienie i wpisanych do ewidencji prowadzonej przez
Wykonawcę. Wykonawca przekaż Zamawiającemu aktualną listę osób upoważnionych do
przetwarzania danych przed w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.
§5
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim
wynikające z niezgodnego z Ustawą lub Umową przetwarzania danych osobowych.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony.

2. Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia pomiędzy Stronami umowy rozbudowy serwera środowiska
i5OS, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy.
§7
Zmiany niniejszej Umowy mogą zostać dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie
pisemnej, za zgodą Stron.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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