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Załącznik nr 3 do SWKO 
Porozumienie w zakresie przetwarzania danych osobowych 

zawarte pomiędzy: 
Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, 
31-723 Kraków, NIP: 9451845098, REGON: 351565061, zwaną dalej „Administratorem”  
a  
………………………………prowadzącą/ym Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską (REGON: 
……………, NIP: ……………, nr księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 
………………), zamieszkałą/ym w …………., …………………., specjalistą w dziedzinie anestezjologii i 
intensywnej terapii, posiadającą/ym aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza nr ………….., zwanym dalej 
„Zleceniobiorcą”.”. 

 
PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 
a. Strony łączy umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, podczas realizacji której przetwarzane są dane 

osobowe (dalej jako „Umowa"), 
b. od dnia 25 maja 2018 r. Strony zobowiązane będą do stosowania przepisów 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), 

Strony postanawiają zawrzeć Porozumienie o następującej treści: 
 

§ 1  
1. Strony zgodnie oświadczają, iż w stosunku do danych osobowych Pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 

Okulistycznego w Krakowie (dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii) na rzecz których udzielane 
będą świadczenia zdrowotne, Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie występuje w roli administratora 
tych danych. 

2. Administrator poleca a Zleceniobiorca przyjmuje do przetwarzania dane Pacjentów Administratora 
wyłącznie w celu i zakresie oraz na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem oraz Umową i 
ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, 
Zleceniobiorca staje się administratorem danych osobowych Pacjentów Administratora, wobec których 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie prowadził dokumentację medyczną.  

3. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia Zleceniobiorcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie ani prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia, wynikającego z Umowy. 

4. Zleceniobiorca nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie 
drugie. 

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę polegać będzie w szczególności na dostępie do 
tych danych oraz ich modyfikacji poprzez tworzenie i zmianę dokumentacji medycznej, na podstawie usług 
będących przedmiotem Umowy. 

6. Przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorca będzie odbywać się wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Administratora. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone 
do wykonywania Zleceniobiorcy na podstawie Umowy. Zleceniobiorca ma obowiązek polecić 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora odpowiednim, upoważnionym przez siebie 
osobom. 

7. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych, chyba, że pisemną 
zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych wyrazi Administrator. 

8. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu Umowy odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o 
rozporządzenie. 

 
§2 

1. Zleceniobiorca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub 
rozwiązania Umowy. 

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, najpóźniej w 
terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić lub 
usunąć wszelkie dane osobowe Administratorowi (zależnie od decyzji Administratora) oraz usunąć 
wszelkie powierzone dane osobowe, jeżeli wykonał ich jakiekolwiek kopie lub utrwalił je na jakichkolwiek 
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nośnikach, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. 
Usunięcie danych powinno być trwałe oraz polegać na uniemożliwieniu ich odzyskania. 

3. Administrator może rozwiązać niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, gdy Zleceniobiorca: 
a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 
b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową lub obowiązującym prawem (w 

szczególności Ustawą, Rozporządzeniem); 
c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora, o 

której mowa w § 1 ust. 7. 
 

§3 

1. Dostęp do powierzonych Zleceniobiorcy danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub 
współpracownicy Administratora, którzy otrzymali stosowne upoważnienie do przetwarzania tych danych, 
poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobów ich 
zabezpieczenia w tajemnicy. W celu realizacji Umowy Strony przyjmują, że personel medyczny 
Administratora oraz Najwyższe Kierownictwo Administratora jest upoważniony do przetwarzania danych 
osobowych będących przedmiotem Porozumienia. Zleceniobiorca oświadcza, że każda osoba, która 
zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem niniejszego 
porozumienia oraz Umowy, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy przed 
udostępnieniem jej ww. danych. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów 
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych 
osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do 
rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. Administrator 
oświadcza, że udostępnia Zleceniobiorcy systemy i środki techniczne spełniające warunki określone w 
zdaniu pierwszym. Zleceniobiorca oświadcza, że są mu znane oraz że, będzie stosował przepisy 
Rozporządzenia. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest współpracować z Administratorem w zakresie udzielania odpowiedzi na 
żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (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). 

4. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych Zleceniobiorcy 
informacji, zobowiązany jest on wspierać Administratora w wywiązywaniu się z obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa danych, zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do 
organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych oraz konsultacjami 
z organem nadzoru (art. 32-36 Rozporządzenia). 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, po stwierdzeniu 
naruszenia ochrony danych osobowych poinformować o nim Administratora w formie elektronicznej na 
adres e-mail: iod@agm-konsulting.pl lub na piśmie, bezpośrednio do Najwyższego Kierownictwa. 
Informacja przekazana Administratorowi powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, 
których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

c) opis stosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zleceniobiorcę środków w celu 
zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w formie elektronicznej, powinno być przesłane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanej. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i 
dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby 
zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych. W miarę możliwości 
organizacyjnych, Administrator zobowiązuje się do przekazywania informacji o przedmiotowych zmianach. 



 
ZP-424-7/2020 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 
 

§ 4  
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielić Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych dla 

wykazania przez Administratora wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w niniejszym 
Porozumieniu, Umowie oraz przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia. 

2. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania kontroli zgodności przetwarzania przez Zleceniobiorcę 
powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw, Umowy oraz niniejszego 
Porozumienia, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień 
oraz - w uzasadnionych przypadkach - inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych przez 
Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz 
udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym kontrola mogłaby 
zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Zleceniobiorcę na mocy 
niniejszego Porozumienia lub Umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca zobowiązany jest w sposób 
jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić swoje stanowisko. 

3. Informacja o planowanej kontroli zostanie przekazana Zleceniobiorcy z co najmniej 3- dniowym 
wyprzedzeniem, chyba, że kontrola będzie przeprowadzana w siedzibie Administratora – wówczas 
Administrator nie jest zobowiązany do poinformowania Zleceniobiorcy o planowanej kontroli. 

4. Administrator uprawniony jest do wydawania Zleceniobiorcy wiążących rekomendacji co do sposobu 
przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez Zleceniobiorcę środków technicznych i 
organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe.  

5. Administrator uprawniony jest do wdrażania, na własny koszt, dodatkowych systemów lub środków 
technicznych służących realizacji celu niniejszego Porozumienia. W przypadku wdrożenia nowych 
systemów lub środków technicznych, Administrator zobowiązany jest do przeszkolenia Zleceniobiorcy w 
zakresie ich działania, natomiast Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować nowe systemy lub środki 
techniczne. 

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Administratora o wszelkich skargach, 
pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych pozostających w 
związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz współdziałać z Administratorem w tym zakresie, w 
szczególności poprzez udostępnianie Administratorowi wszelkiej dokumentacji i wyjaśnień z tym 
związanych. 

§ 5  
1. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzała 

powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne. 
2. W przypadku, gdy w związku z niezgodnym z przepisami Rozporządzenia przetwarzaniem danych 

osobowych powierzonych Zleceniobiorcy, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Administrator 
poniesie jakiekolwiek koszty, w szczególności związane z wypłatą zadośćuczynienia lub koszty obsługi 
prawne, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do pokrycia tych kosztów w pełnej wysokości a w przypadku 
postępowania sądowego - do udzielenia Administratorowi wszelkiego wsparcia w takim postępowaniu, a 
także do przejęcia odpowiedzialności w przypadku przyznania podmiotowi danych odszkodowania w takim 
postępowaniu, w wysokości odpowiadającej równowartości przyznanego odszkodowania lub kosztów 
zadośćuczynienia oraz wszelkich kosztów poniesionych przez Administrator w takim postępowaniu. 

 
§ 6  

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa 
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
3. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH    ZLECENIOBIORCA 


