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Postępowanie nr BZP.2711.15.2020.EH 
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
 

UMOWA Nr  ……… 
O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH 

 
Zawarta w dniu …………. we Wrocławiu pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, mającym siedzibę pod adresem: 50 – 137 Wrocław,  
pl. Uniwersytecki 1, NIP 896 – 000 – 54 – 08,  
reprezentowanym przez: 
Mgr Ryszarda Żukowskiego – Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, 
a 
reprezentowanym przez: 
 
zwanym w  dalszej części umowy Zleceniobiorcą, 
o treści następującej:  
 

§ 1 
 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn.zm) w trybie art. 138o. Zawarcie umowy nie narusza 
art. 7, 30 i 32 ustawy Pzp. 

  
§ 2 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:  

a) świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług medycznych 
w zakresie przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych 
(tzw. badania profilaktyczne), badań lekarskich dla celów sanitarno-
epidemiologicznych oraz badań lekarskich w celu orzekania o potrzebie udzielenia 
nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia 

b) udział lekarza  w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,  
2. Profilaktyczną opieką zdrowotną w zakresie, określonym w ust. 1 lit. a), objęta zostanie 

grupa do 3 000 (trzy tysiące) pracowników Zleceniodawcy. 
3. Szczegółowy zakres badań wykonywanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

objętych niniejszą umową, określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
4. W zakresie badań, o których mowa w ust. 3, będzie również dokonywanie wpisów do 

pracowniczych książeczek zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych.  
 

§ 3 
 

Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia ………. do dnia ………….  
 

 
§ 4 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać profilaktyczne badania zdrowotne w zakresie 

objętym niniejszą umową w sposób następujący: 
a) w siedzibie własnej  
b) codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00, z zastrzeżeniem czasu badania jednej osoby 
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ustalonym w wymiarze – w ciągu jednego dnia roboczego – potwierdzonym na druku 
skierowania imiennego pracownika, z uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i zakończenia 
badania, 

c) przy pomocy wykwalifikowanego personelu medycznego,  
d) przy użyciu wyposażenia medycznego dopuszczonego do stosowania w świadczeniu 

usług medycznych. 
2. Harmonogramy poszczególnych badań profilaktycznych ustalane będą przez strony 

umowy na bieżąco. 
3. Podstawą wykonania badań profilaktycznych będą skierowania imienne wystawiane 

przez Zleceniodawcę. Druki skierowań stanowią załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszej 
umowy. 

4. Bezpośrednio po zakończeniu badań jeden egzemplarz wyniku (orzeczenia) przekazuje 
się badanemu pracownikowi do rąk własnych. Drugi egzemplarz wyniku (orzeczenia) 
Zleceniobiorca przesyła Zleceniodawcy – Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej. 

5. W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, Zleceniodawca powierza 
Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy, 
na zasadach określonych w Umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 
stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej Umowy. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie świadczenia usług zdrowotnych objętych niniejszą umową. Kserokopia polisy 
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej umowy. 

7. Zleceniobiorca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 
z wykonanymi profilaktycznymi badaniami zdrowotnymi, w zakresie objętym umową, 
u skierowanych pracowników Zleceniodawcy. 

 
§ 5 

 
1. Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będą się odbywały w siedzibie 

Zleceniodawcy. Lekarz wytypowany przez Zleceniobiorcę będzie zapraszany na 
posiedzenia Komisji nie częściej niż 3 razy w roku. 

2. Terminy posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy będą uprzednio uzgadniane 
przez strony umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę lub 
Zleceniobiorcę. 

§ 6 
 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, stanowi ofertowa cena jednostkowa brutto badania pracownika w zakresie, 
o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy i cena jednostkowa udziału lekarzy w posiedzeniach 
Komisji wymienionej w § 5 niniejszej umowy zgodnie z ofertą podaną w załączniku Nr 2 
do niniejszej umowy. 

2. Ogółem ostateczna wartość wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nie może przekroczyć   
kwoty netto: …………..                                                                                                                                 
kwoty brutto: ………….  

3. W czasie trwania umowy ceny jednostkowe brutto wskazane w ofercie nie mogą ulec 
zmianie z zastrzeżeniem § 10. 

4. Zleceniodawca obciążony jest kosztem badań tylko przez Zleceniobiorcę, z którym zawarł 
umowę. Nie dopuszcza się przypadku, że pracownik musi sam płacić za badania. 

 
 
 
 
 



 3 

§ 7 
 
1. Należność za wykonane badania profilaktyczne będzie: 
a) fakturowana w okresach miesięcznych, 
b) kalkulowana zgodnie z cenami jednostkowymi brutto, 
c) przekazywana przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na 

jego rachunek bankowy: ……………  w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia jej 
doręczenia Zleceniodawcy wraz z imiennym wykazem wykonanych badań, 
stanowiącym podstawę obliczenia wynagrodzenia wskazanego w fakturze. 

d) Jeśli Zleceniobiorca jest płatnikiem podatku Vat oświadcza, że rachunek bankowy 
wskazany na fakturze zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujętym w wykazie 
podatników VAT zgodnie z regułami prawnymi obowiązującymi w kraju rejestracji 
działalności Zleceniobiorcy. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.  

 
§ 8 

 
1. Zleceniodawca może zażądać od Zleceniobiorcy zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zleceniodawcę z przyczyn 

zależnych od Zleceniobiorcy, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto, 
b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zleceniobiorcę z przyczyn 

niezależnych od Zleceniodawcy, karę umowną w wysokości 5% wartości umowy 
brutto, 

c) za nienależyte wykonanie usług i obowiązków wynikających z umowy, karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za danego pracownika. 

2. W sytuacji gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej 
szkody, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych w nocie obciążeniowej, 
kar umownych z miesięcznego wynagrodzenia Zleceniobiorcy. 

4. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie przystąpi do wykonywania usługi z dniem 
rozpoczęcia obowiązywania umowy, zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 
0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zaniechania. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 21 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej z 
naliczoną karą. Wpłaty należy dokonać na konto Zleceniodawcy wskazane w nocie 
obciążeniowej. 

6. W przypadku opóźnienia w płatnościach Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki 
ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 Pzp). 

8. Na umotywowany wniosek Zleceniobiorcy – dopuszcza się zmianę i wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia o okres, w którym Zleceniobiorca nie mógł 
realizować przedmiotu Umowy i nie ponosi z tego tytułu winy. Strony mogą zwolnić się 
od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 
przypadku gdy jest ono następstwem siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej Strony 
rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, które w chwili zawarcia Umowy 
nie było możliwe do przewidzenia, któremu nie można było zapobiec, w szczególności 
klęski żywiołowe, stan epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe akty prawne lub 
decyzje administracyjne mające wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 
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§ 9 

 
1. Strony zobowiązują się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla 

zapewnienia właściwego wykonania umowy. 
2. Strony uzgadniają przedstawicieli upoważnionych do wzajemnego kontaktowania się dla 

koordynowania czynności w realizacji postanowień umowy w osobach: 
a) ze strony Zleceniodawcy: ………………….. 
b) ze strony Zleceniobiorcy: …………………….. 

     
§ 10 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w następujących 

okolicznościach: 
a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2002r., nr 200, poz. 1679) 

b) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. 

c) W przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej 
należnego podatku VAT. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Zleceniobiorcę. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Zleceniobiorca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy po zmianie umowy, w szczególności 
Zleceniobiorca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Zleceniobiorca obowiązkowo ponosi 
w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane 
koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Zleceniobiorcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) Zleceniobiorca 
składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Zleceniobiorcy po 
zmianie umowy, w szczególności Zleceniobiorca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
Zleceniobiorca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w 
ust. 1 lit. b). 

4. W przypadku  zaakceptowaniu wniosków Zleceniodawca sporządza aneks do 
niniejszej umowy. 

5. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 4. 

6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na koszty wykonania 
zamówienia należy do Zleceniobiorcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 
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umowy przez Zleceniodawcę. 
7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) wysokość 

wynagrodzenia netto pozostanie niezmienna. Zmiana wynagrodzenia brutto dotyczyć 
będzie wszystkich faktur wystawionych po terminie wejścia w życie nowej stawki 
podatku VAT. 

 
§11 

 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany informować Zleceniodawcę o zmianach prawnych 

form prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania upadłościowego lub 
ugodowego oraz zmianie siedziby Zleceniobiorcy ewentualnie adresów zamieszkania 
jego wspólników, pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie 
przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję 
kierowaną przez Zleceniodawcę na adres siedziby podany przez Zleceniobiorcę. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z wykonaniem postanowień umowy 
strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

4. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci aneksu, akceptowanego przez obydwie Strony z zastrzeżeniem treści art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wymienione w treści załączniki stanowią integralną część umowy. 
6. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności będących przedmiotem 

umowy innej osobie, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na jego rzecz. 
7. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 

 
Załączniki do umowy: 

1. Nr. 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2. Nr. 2 – formularz ofertowy. 
3. Nr. 3 – wzór skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne). 
4. Nr. 4 – wzór  skierowania na badanie w celu orzekania o potrzebie udzielenia 

nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia. 
5. Nr. 5 – wzór skierowania na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
6. Nr. 6 – kserokopia polisy ubezpieczeniowej. 
7. Nr. 7 – opinia terenowego inspektora sanitarnego zezwalająca na użytkowanie sprzętu 

rentgenowskiego. 
8. Nr. 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
ZLECENIODAWCA:        ZLECENIOBIORCA: 
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Zał. Nr 8 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia …………………… we Wrocławiu 

pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim 
Z siedzibą we Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, 
Nr NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 
oraz 
______________________________ 
 
_______________________________ 
reprezentowaną przez: 
_______________________________ 
 
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 
 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, określone w umowie 
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 
zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 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), zwanym dalej Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia. 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się 
wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych. Za 
udokumentowane polecenie uznaje się zadania jednostki służby medycyny pracy 
wobec pracodawcy, wynikające z obowiązujących przepisów oraz inne zadania   
zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu umową z dnia ……..nr……. , 
zwaną dalej Umową Główną. 

 
 

§2 
Zakres, cel i charakter przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane 
zwykłe dotyczące pracowników UWr oraz kandydatów do pracy, w postaci: imion i 
nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL oraz stanowiska pracy. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie 
świadczenia usług zdrowotnych i realizacji obowiązków jednostki służby medycyny 
pracy wobec pracodawcy. 

§3 
Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje 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. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
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przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  
(o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez 
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, 
jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 
przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe w formie, w jakiej je otrzymał od 
Administratora  oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w 
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 12 h od stwierdzenia 
naruszenia. 

§4 
Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo 
kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym 
niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

§5 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej. 

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. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 i 2 Umowy winien spełniać te same 
gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający  
w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych 
za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 
danych. 

§ 6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 
danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za 
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 
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skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,  
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,  
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych/właściwy organ nadzoru. Niniejszy ustęp 
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

§7 
Czas obowiązywania umowy 

Rozwiązanie umowy 
 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres obowiązywania Umowy 
Głównej. 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający: 

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; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody, 
jeśli jest wymagana lub pisemnego polecenia Administratora danych, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 Umowy. 

§8 
Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora 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. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy Administratora danych. 
 
 
 

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

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 
 
 


