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POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.
W związku z podpisaniem i realizacją Umowu dotyczącej świadczenia w zakresie leczenia
ambulatoryjnego z zakresu stomatologii zawartej przez Strony , Kontrahent powierza PODMIOTOWI
PRZETWARZAJĄCEMU :
Dane osobowe Pacjenta na rzecz którego wykonywane są powyższe usługi (czynności) medyczne
na podstawie Umowy w zakresie takich danych jak:
nazwisko i imię (imiona)
data urodzenia
oznaczenie płci
numer kontaktowy lub adres mailowy Pacjenta

adres miejsca zamieszkania
numer PESEL , jeżeli został nadany
w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia , całkowicie ubezwłasnowolniona lub nizedolna do
świadomego wyrażenia zgody , nazwisko i imie (imiona ) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego
miejsca zamieszkania
nazwisko i imie , numer telefonu osób wskazanych do dostępu do informacji medycznej oraz
dokumentacji
inne informacje lub dane szczególne , w zakresie niezbędnym do wykonania umowy dotyczącej
świadczenia medycznego.

2.
Dane osobowe Pelsonelu upoważnionego do wykonania zadań związanych z realizacją
Umowy , a także współpracą dotyczącą realizowanych usług medycznych tj:
dane osobowe lekarzy , pielęgniarek lub innych osób uprawnionych
wykonywania wspólnych zadań medycznych tj:

na podstawie Umowy do

imię i nazwisko
prawo do wykonywania zawodu
płeć
dane adresowe

oraz NIP ( gdy personel prowadzi działalność gospodarczą zawierającą dane osobowe)

danych szczególnych dotyczących stanu zdrowia tychże osób ( jeżeli jest to niezbędne do
realizacji powyższych zadań)
3.
Zakres danych osobowych wymienionych w ust.1 jest maksymalnym katalogiem danych ,
które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy . W rzeczywistości dane mogą być
przekazywane przez Kontrahenta w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień niniejszej
Umowy powierzenia-przetwarzania.
4.
prawa.

Zakres danych może ulec zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów

5.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje sie przetważać wszystkie przekazane Dane Osobowe
zgodnie z poleceniem Kontrahenta oraz z obowiązującymi wymaganiami prawa w tym zakresie.
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Zakres i cel przetwarzania danych
1.
Kontrahent upoważnia Podmiot Przetwarzający do przetwarzania w jego imieniu wyżej
wymienionych Danych Osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji postanowien niniejszej
Umowy , w szczególności w zakresie dostępu , przechowywania i opracowania danych dla celów
związanych z wykonywaniem usługi medycznej ( określonych w postaci zakresu i celu zawartego w
umowie , a także rozporządzeń i uprawnień zawodowych)
&3
Obowiązki Podmiotu Przetwarzającego
1.

Podmiot Przetwarzający w ramach wykonywania niniejszej umowy zobowiązuje się :

Do przetwarzania powierzonych danych osobowych na sprzęcie oraz w pomieszczeniach
Podmiotu Przetwarzającego , a w toku przetwarzania zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym , utratą , uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania
obowiązku , o którym mowa Podmiot Przetwarzający posiada wszystkie wymagane uprawnienia w
ramach przepisów RODO, nadane przez Kontrahenta.
Do nieprzenoszenia danych osobowych oraz danych szczególnych na żadne nośniki zewnetrzne
( typu: Płyt CD, niezakodowany pendrive , " chmura" , nie zabezpieczone karty pamięci i inne , podobne),
stanowiące jego własność lub osób trzecich. W wypadkach szczególnych np: prowadzone badania
naukowe , Kontrahent może upoważnić Podmiot Przetwarzający do kopiowania danych lub wyników , ale
wyłącznie za pisemnym porozumieniem z Właścicielem firmy , a także szczegółowym określeniem
zakresu danych , które mogą być przenoszone , a także sposobu ich przenoszenia oraz wskazanie nośnika
na który mogą być przenoszone.
Do nie przenoszenia oraz przetwarzania danych oraz danych szczególnych na swoich prywatnych
urządzeniach mobilnych oraz innych.
Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy
zobowiązuje sie do przestrzegania wszystkich wymagań RODO , w sposób zapewniający adekwatny
stopień bezpieczeństwa odpowiadwjący ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych .
Zapewnia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia
w ramach realizowanej Umowy , zarówno w trakcie współpracy z Podmiotem Przetwarzającym , jak i po
ustaniu współpracy .
Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do pomocy Kontrahantowi w wywiązania się z
wymagań RODO poprzez podjęcie działań takich jak :
Zapewnia pomoc na wypadek wywiązania się odpowiadania na żądania osoby , której dane
dotyczą , w zakresie wykonania jej praw określonych w III rozdziale Rozporządzenia RODO (prawa

osoby , której dane dotyczą ) . Odpowiedż na przedstawione żądanie nie może przekraczać 10 dni
kalendażowych , od daty pisemnego przekazania przez Kontrachenta takiego żądania . Odpowiedż musi
zostać sporządzona w formie pisemnej a także udokumentować wszystkie wymagania w tym zakresie
wynikające z RODO.
Podmiot Przetwarzający po zakończeniu trwania Umowy jest zobowiązany do usunięcia lub
zwrotu Kontrahentowi powierzonych danych osobowych , o ile przepis prawa powszechnie
obowiązującego nie stanowi inaczej.
W wywiązaniu się obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia RODO , w szczegołności
w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych
na podstawie Umowy, zgłasza je Kontrahentowi niezwłocznie , jenak nie pózniej jak 48 godzin od chwili
stwierdzenia naruszenia.
Obowiązku dotyczącego usunięcia skutków naruszenia danych , zgodnie z poleceniami
przkazanymi przez Kontrahenta.
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Rgulacje szczsegółowe dotyczące wykonania niniejszej Umowy
Strony ustalają , że w celu realizacji niniejszej Umowy :
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić , że wszystkie przekazane mu dane
osobowe oraz dane szczególne są zachowane w tajemnicy w trakcie procesu przetwarzania i po , zgodnie
z wytycznymi RODO.
Podmiot Przetwarzający zapewnia że został pouczony do bezpiecznego przetwarzania,
przechowywania , zabezpieczenia danych osobowych oraz danych szczególnych i ich nie przekazywania
osobom trzecim .
Kontrahent nie przyjmuje do wiadomosci , że przekazywanie danych osobowych za
pośrednictwem takich urządzeń jak telefon , faks lub e-mail nie niesie za sobą ryzyka ujawnienia danych
osobowych osobom trzecim , które mogą uzyskać nieuprawniony dostęp do tych urządzeń po stronie
Podmiotu Przetwarzającego . Dlatego Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do wdrożenia rozwiązań
uniemożliwiających taki dostęp w trakcie realizacji usługi medycznej i po jej zakończeniu.

&5
1.
Podmiot Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy powierzenia-przetwarzania , a w szczególności za udostępnienie

powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2.
Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Kontrahenta o
jakimkolwiek postepowaniu , w szczególności administracyjnym lub sądowym , dotyczącym
przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczących powierzonych na podstawie Umowy danych osobowych oraz planowanych
kontrolach w zakresie ochronych danych osobowych.
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Czas obowiązywania Umowy
1.

Umowa powierzenia-przetwarzania obowiązuje przez okres trwania Umowy.

2.
Umowa powierzenia-przetwarzania zostaje rozwiązana automatycznie w wypadku rozwiązania
Umowy na świadczenia usług zgodnie z &1.
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Poufność
1.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji , danych
, materiałów i danych osobowych otrzymanych od Kontrahenta i od współpracy z nim osób oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób , zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej , pisemnej lub
elektronicznej ( dane szczególne).
2.
Podmiot Przetwarzający oświadcza , że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych szczególnych nie będą one wykorzystywane , ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody
Kontrahenta w innym celu niz wykonanie Umowy lub porozumienia , chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

&8
Postanowienia końcowe
1.
Umowa niniejsza zastępuje dotychczasowe porozumienia w zakresie powierzenia danych
osobowych.
2.

Strony postanawiają , że osobą odpowiedzialną za realizacje postanowień niniejszej Umowy

-

-

ze strony Kontrahenta -............................................................

ze strony Podmiotu Przetwarzającego - Rafał Grot .

3.

Każdorazowo przez pojęcie " dni" rozumie się dni kalendarzowe.

4.

Umowę powierzenia - przetwarzania sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

5.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby powoda.

.........................................................
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KONTRAHENT
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

