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UDom poriennh pmćmrb.!. d.pd o.obow)ncb
(- Uh| .Unom)

ziwam w dniu  ........... ~ ...... r. w Z.mościu pomiędz)r:

Samodziclnym Publiczpm Szpitdcm V\Qicwódzkim im. Paricżi JaDa Pam& ][ z siedzibą
w  Zamościu  d.  Aldc  J.fia  P"h.  1]  10.  `ipl9.nym  do  RĘcsdii  S0warz)ti  lmych
OqrizBcji   Spolecznych   1  Za`mdmprcb,   F`mdacji.   Publlcznych   Z.k!dów  Opieki
Zdnowotnęj    pmo`mdzoneso pnez Sęd Ręjooov`or Lubub - W!ctiód w Lublinie z riedzibą
w  śridnilgtp   V]   `hĄndzial   Ooępoduc=pr   Krąiowego   Rcjcstni  Sądoweso   pod  NT  KRS
000002 I 024. N[P 922 - 22 - 92 - 491 . w imieniu lctófuo dzlela:

..............................................................,,. ®,® .,,.,...............................................................-..... ® ,,.,, ®

zwanym w dalszĘi cz€ści AdDliilmoiĘp"

e

. , , ® ® ® . , ® ® ,.,.. ® ® , , ® , ® ® ® , . , ® ® ,,,, ® ® ® ® . ® ® ,,.. ® ...,,..,... ® ,,,,,,, ® , ® ® ,..................................,. ®.®,,®® ,..,.......,

z`mnym w trcści `mo`ier „V\Ó/konawcą." w lmieniu którego dżiah:

•... ®..®.®®.®®, .®.®®®®®®®..,®,®,® .,,.,,,,,., ®,,®®,®,®® .®,®® .,., ®,®®® ,,,,.,.........................................................................,.

z`mną w dalszęi części „Podd]loteD przćmmjąęyD".

zwmymj każdą z osobna w dalszęi caęści Umowy „Smą", a lącznic *tTommi".

SqoDy  lączy  mowa  z  dnia  ................. r zwana  dalęj  „Uqbwą  glówDą".  w  zv`ńqżku
z  wkonywricm  któpj,  przdwuzane  są  dane  osobowe.  Strony  zBodnie  postanoriły.
co mstęp,Ęjc:

§1.

Pow!€rzeiik! prze"mrzmb daDych ogobovch

].     Administmtor, w dybic aft. 28 Rozpotządaenia Pqlamcntu Europęiśkiego i Redy (UE)
2016/679 z dnia 27 k`rictnia 2016 T. w sprrie ochrony osób fizycznych w zwiążku
zprzmrzanicmdapydhosobowychiwspmries\]mbodnegoprzcpmitakićhdanych
omz uchylenia dyreląw 95/46/WE. zwanego dalęj Rozpofządzmicm" lub nRODO",

Po".C" Podmjotowi przĘt-jęcemu danc osobowe do pmmrzmia, m zasadad
jwceluokreśJonymwniniószejUmorieomzwewlaściwychprzgpisachTcguluiqęych

przetwaJzpnjedanychosobowch.ws"óhościwRODO.
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2.     Rodząi danych osob"rych. kaeęgorie osób, któpnch dovczą danc osobow, jak równjcż

przedmioi czas trv\mnia. chankm i cel przmmnie danych osobowych są wskazBne
w zalączniku m 1 do uno`ipr.

3.      StTony zDbowiązLĘją s* wykoB]r`mć zDb"ńązania wynikąjęoe z imio`ir)/ z mj`ipq
stannnościł,   w   cclu   pnridlo`icgo   zabepieczenia   pm`irnego,   oTgmizacrincgo
i tc€hnicznego imcrc3ów Stpn mz o3ób. któuch dme osobo`Ac dotyczą. w zakrcsie

przEt`mTzania dedych osobo`iprdL

§2.

-dmh,hb
1.      ^dminis"r ośwmm że jcst administratorcm danych osobo`iorch w rozumicniu

•]rt. 4 pm 7 Ro]pori[]ę{lzenia mlamemi Euppęiskicgo i RA4y (UĘ) 2016/679 z dnia
27 kwictnia 2016 r. w "ri odrony osób fizycznych w zwńeżh] z przmrzmicm
dmych  osobowych  i  w  spmvvie  s"bodnego       przęptywu       tdrich       dmych
oraz uchylcnia dyrektywy  95«6/WE, wddLzapych w zdecmihi m 1 do mow.

2.      Podmiot przctmmjąqy ośNńadcza. że:

1)  Zm  przcpisy     ustaw  z  dnia  10  bmja  2018  r.  o  achronie  danych  osobowych

(m U. z 2019 r., poŁ  1781 z zm. dalęi jako „Um"|, Rozporządzmie i imc
pfzepisy prawa powszE€hni€ obowiązLijąccgo, które ch"ią pmwa osób. kórych
dm doorczą;

Oraz

2)   Stosuje   środki   te€hniczDe   i   o[ganizacyjnc   spełniającc   wymogi   okrcślone
w przepisach. o których mm w Pkt  1. a także że dy"nujc dośriadczericm
i   odpowicdnio   wysżkolonym   personclem,   umożliwiającymi   prawidlowc

przetwqrzanic  danych ogobowdh w zRhesie  i  w c€lu określonych  w umoric.
aqJdkzHrióąqychodekwmysopiańbepieczeństm,odpouńadającyryzyku
zwiążnnmu z    ]qrzet-icm danych osóbowćh. o k(órym mow& w ari 32
Rozporządzeni&   Podmiot   przstmrzą.ąqy   zobowiązLije   się   w   szczególmści
znbczpieczyćporicrzomdan€przdudostępDienicmooóbomricupo"żnioqym.
Zabrriemprzczosobęnievpwmi"pflptwurzmicmznaruszcniempflDgpisów

PmwaoftBzmiau.utmtą,usżkodzeniemlubznisz-icm.
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9®.

Oboriązld podiDlotl przem rzbjąc€go

].    Podmiot pdstwuz]jąq}/ zDbo`rięzig.e rię przmmrzztć poricfzme mu dane osobom
zgodnic  z  ninięjq  `mo`iqi  RopoTządzmiem  onz  z  im)mi  pfzepisami  pm\ira
powmchnie oborięztĘjłoeso, bóf€ chronlą pm\m ogób. kóóprch danc dotycą

2.     Podmiot  pmmrząjąqy  zDbowięzLijc  3ię  do  nadania  upo`m2nicń  do  ptzetwmrznnia
danych  osobo`iorch  `iqDdclm  oeobom.  keói€  będą  przenmmły  poricfzotie  danc
w   c€lu   TealizBcji   niniejsz€j   umo`i/y,   w   tym   do   pro`mdzcni&   c`ridcmcji   osób
`]po`mżnionych do przet`mrzania dmych osobo`iprch. Ponadto podmiot przet`mrz]jący
zDboriąz`Ęje się do  płzE;sżkolenia tych osób pod kĄóem p[zpisów i zasad doorczicych

pfzctwBria  dap/ch  osobowch.  w  szczcgólności  Ustswy.  oraz  RODO,  a  takżc
odpowiedzialności lmmęi i cyuńlnęi a ich nicpflpsdzeganie.

3.     Podmiot przctmrząiąqr zDbo`riązLĘjc się zapewnić zacho`mnic w tqjemniq/i o któtęi
mom w art. 28 ust. 3 lit. b Roqporządzenia. prz)etmrzanych danych przx;z osoby, któTc
upo`mżnione zoseaną do przetvmrzmia danych osobowch w c€lu rcalizacji niniószęi
Umowy.  zaTó`mo w tmkcie  trmnia  zatnidnienia  ich  u  Podmiotu przEtwarzająoego,

jak i po jego uriu.

4.     Z zastmeżienicm usŁ 5, pmenmmanie danych osobo`A/yd pfzEz podmiot przetwarzĄiw
będzie  następować  włącznic  w  posób  zgodqy  z pmwem.  w  zakresie  ókreślonym
w  Umou/ic,  wylącznic  na  udok`mcntowanc  polcccnie  Adminismtom.  vyrażofk
w fomic dolmnentowej ®apicnowej  lub cyfiow€j, w t)m za pośrednictwem pocdy
clcktronicz"=j) - chyba, że pmetwarzanie następo`mć bąłzic w `Aprkonaniu obowiązku
nalożoncgo przępisami pm`m

5.     Podmiot pTzx:ęwamjqcy ma pmwo przetwarzać dane osobowe, jeżcli obowiąz€k bki
nakloda m niego pnwo Unii Europęjskiej lub pmwo państm cżlonkowskiego, kórcmu

podlega  Podmiot  Przehmrząjący.  W  takim  przypadku  Podmiot  przemrzający jest
zobowiązmy  poinfomowBć  Administmtom  o  stosująqym  się  do  niego  obowiązku

pmwnym  co  mjdriej  m  24  godziny  przed  mzpoczęcicm  pmtwBrzaria.  chyba
Ze riążące go pflpiy zbmniąją mu udżielania takiej infomacji. z uwagi m ważpy
intcre3 pub]iczny.

6.    Prz€twrie  daqych  osobowch  przcz  Podmiot  przebmizĘiw  jcst  ograniczm
do ceJu i zakrt" wskazBnych w zalączniku nr 1 do umowy.

7.    Podmjot pfz€tv~jący;  biopc pod uwągę charalm pmmrzania, m oboriązck
współdzJ.alania   z  Administmtorem   poprzez   odpowiednie   środki   techriczne
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ioBmiDriq€wcctuwyriązrisĘzobowiązh]odpowiadaniamźqdani®osob»
klópj  dane  o6obowe  doom  w  zdqesic  wkony"ni.  jej   pmw  okTeślonych
w rozdzide 1[1 RODO.

8.    Podmiot  qzstwuzriąqy  zDbow"je  się  do  pm"dzmia  dokumtacji  opisujęcęj
sposób  pm"rzmi.  daqych.  w  Pm  riemi  czyDitości  pfzmmrzania  danych
agobo»P zgoddie z m. 30 RODO. Podmlol pmet"mjw `idostępnia m Żądanic
AdfninistnmpmdzDqyrejcstrczymo6ciprzcnmrzmiadaqych.

9.    Podmioi  qzctwuzriqcy,  uwzslędniąjąc   chqmkter  prz€t`mrzanie  oraz  dostępne
mu inromacje, pomsa AdmiDismmri wywiązić się z obowiłzków oheśloflych
wafl.32-36RODO.WszEzesólnościniezwlocznie,niepdźnięijednakniżwciągu24

god{±in  od   chwili   uzysbi.  info"cji   o  potencjdnym   naniszcniu.   Podmiot
ptzc-jąĘy poinfomujc o tym ^dminisftam oraz możliri  mu uczestnictm
w czynnościch wriahiąiąqyd i hfbmujc go o `mleniach z chvńlą ich dokoftmia,
WSzEze(PlnostosmyicmzEniufdctycznegomniszmiLPowiadomienieostwicrdzmiu
nantimia pouńm B% qzriem w[q z wsąeLką niczbędną doktmcntacją dofyczpcą
naruszctii.  aby  ud»ŻLirić  Adminismprori  spehicnie  obomńążkt]  poriadomicnis
oTgaibw nodzDru.

10.  Podmiot prz€twarząiqqy w tibninic 7 dni od mniA obouńązywmia umowy gló"cj.
Zalcżnie od deqyzii AdministrBbm usuwa lub zwraca mu wsz€lkie dene osobovve om
"" wsz€lkie ich isqricjące kopie. cbyba że szx"góh3 ptzepiy pm" ndkazują
pzećhowyriedmychosobowch.WtakimwypadkuPodmiotpizEtwarzajqcymoż€
pflriwywać  tylko  q:  d"  ambowe,  któq/ch  dotyczy  pnrimiotow  obowiązx:k
pnwny  i jedynie  w srxk}b co  Dóflmięi  zgodny  z  niniejszt  Unmw+  Jeżeli  mle
`rięcie daDych osobowćh `Apaga zniszmnia Dohika m kdfym się zmjdują
Dośnik  raki  pouńnien  zosbć  znisztiBony.  Zwmt  lub  iis`mięcie  danych  osobovTych
zostmic   wykame   w   pisempym   pmtokołe,   podpisanym   piz€z   przedstawicicls
Podmiom  Przctv-jqeego  i  dosurczonym  Adminismtomń  w  teminie  7  dni
oddokomniawskazapychwnimczynności.

§,.

Bq!ecz)eEst" danych oeobovch

1.        Podmiot  Przctv~j4qy  stomjc  środki  tmbniczne  i  organizacyjne.  odporiednie
do   zBgmżcń   omz   chanktefu   zakresu   konteksn)   i   cclu   przeomrzani&   danych
osobowych.  uwzdęddiajłc  tyzyko  mnria  pmw  lub  "lności  osób  fizycznych
ońźiiympm"qpodobicńsricwstąpicriai"dz€zpgrożmia.dbyŻapewnićstopień
bcpieczeństwa  dapych  osdbowych  odpo`ińedąiąq)r  mu  Tyzyku.  w  szczególności

przed   ich  przypadŁowym   tub   niczgodnym   z  pnwem   zriszczeniem.   mtĄ.
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modyrłkscją. nicupmwnionym uja\mienicm lub nicupmwDionym dostępem. Podmjot

prz€twarzający mając to m uwadze m.in.:

1)       Zastosuje   pse`idonimizację   i   szyfio`mic   danych  osobowych,  jcślj   będzic
to nicżbędne dl. zachowani. ich bczpieczeńst`m,

2)       Zapcwni zdolność do ciĄslcso zaclmmie poufi)ości, integmlności, dostępności
i odpomości systcmów i ul`ig pmmrzania,

3)       Zapcwni z]dolność do szybkicso prBrwTóoeni& dostępności  danych osob"/ych
i dostępu do nich w razie inęydcntu rizycznego lub tcchniczncgo,

4)       Będzic pmepno`mdzal rcgulamc testowanie, micrz€nic i occnianic skutcczności
środków  technicżnych  i  orgarizacrinych  mających  zapcmić  bczpieczeństwo

przctwuzmia,

5)       Podcjmie  dzidania  mające  m  cclu  zape`micnie  br  każda  osoba  fizycz[ia
dzialająca   z  upo`mżnicnie   Podmiom   przemmrzając€go,   któm   ma   dostęp
do danych osobov`orch, przetmmla jc wląGznic m poleccnie Administmtom.
Chyba że `hrymaga tcgo od niej prawo Unii lub pmwo państ" czlonkowskiego.

Podmiot   Przetwarzający   zbboriązLĘje   się   stalc   monitomwać   stan   stosowanych
zabczpieczeń  danych  osobowch  omz  `io/stępujqcych  zagrożeń  bezpiccz€ństwa,
i w mzic potrzeby aktualizujc stosowanc stdki techniczne i organizacyjne. tak, żeby
zape`mić naj`Aorższy osiągalny poziom ochfony danych osobo`Aorch.

Podmiot PmtvmrzBjąqy niczwAocznie zBwiadamia Administratoią pTzed podjęciem

jakichkolrick dzialań, o każdym przypadku:

1)       Wystąpicnia  jakiegokolrick   organu   z   żądaniem   udostępnienia   danych
osobowych, chyba że akaz ujawnienia tcj informaQii wynika z obowiązLĘjqcych

prz€pisów;

2)       Wystąpicnia przez osobę, keórej dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym

przct`mrzania danych osobowch lub ich treści.

Podmiot Prz€t`mfzający infomuje Administmom w teminie wskazanym w §3
tJst.  9  Umow  o  wszelkich  wkrytych  nqruriach  bczpieGzeństm  danych
osobowych.   przekazując   Administmtorowi   wszelkic   dostępne   Podmiotowi
Prz€rwamjąccmuinfomscjemtematmniszenia,wszczĘólności:

1)       Charakter naruszenia «hrony duych osobowych, w tym w miarę możliwści
kategorie  i  p(zybljżoną  liczbę  osób,  których  dane  osobowe  dotyczą.  otaz
kategorieipizyblizonąliczl}ęwisów,którychdotycz)rnaruszcnie

Z€-='+5k','=.{ri.`r.t~\,L+łti#}Ęh?]tł`,`CamscaF#`!€.`r
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2)        lmię   i   mzv`ńsko   omz   dane   komamowe   inspektom   cN;hrony   danych   lub

ozmcmic  innęgo  pimkni  Łontakt"ęgo,  od  któbego  można  uzyskać  w].ęcęi.
informacji:

3)      Możliwe komehicbęje mruri a€hfony danych osobowch: omz

4)       Śfodki  zBstogo`mnc  lub  piopom`mne  pizcz  Podmiot  nzstwafzBjąqy  w celu
zai.denia  nanisz€niu  a€hmny  danych  osobowch.  w  t)m  w  stoso`mych

pgz3rpadkach środki w cclu mini"lizowania jego cwentualnych n€gsty"ych
skutków.

Podmiot Prmmrzajęcy wspóldzida z AdminiLorcm przy  ustalaniu szczęgółów
zwiqzmych z€ zgloszonym ^dminimto"ń mniszmiem. w szczególności pfzyczyii
i skutków jcgo `]p/stąpicnia omz udma zAlc€ad€ przcz Adminimlora środki mąjącc
m   c€lu   zlagodz€nic   ewcotulpych  nidkorzyshych  skdków  mniszmia  danych
osobo`horcl) oraz środki mpf"rczc.                          ,

Podmiot  Przetwarzajqcy  niczwlamie inform'Ljc Administmtora. jcśli jcgo zdanicm
Wydane   mu   pTz€z  Administmtom   polecenic   dotyczące   pmt`mrzania   danych
osobowch stanovń naniszmie obowiązLijąqych przpisów.

§5.

Pnwo do koptro]l

Zgodnie z art. 28 usi 3 Ui h Rozporządzenia Administrator " pmwo kontrolowania

pbu wypelnjania pfzxz Podmiot Przetwamjąqy jego obowiążków określonych
w  tmowńe  ]ub  w  obowiązLĘjłcyd  przepisach  omz  czy  aodki  zastoso\mzic  p[zxz
Podmiol przet-jw pTz)/ przeomrzmiu i zabezpicczaniu pouńerzonych danych
osobowych  spełnisją  posbp®ricnia  Umow  i  Rozporządzmia.  W  szczĘó]ności
Admjnistmtor  może  żądać  udostępnicnia  określonych  inforrmcji  lub  dokumcntów
oJu   może   przep"dzAć   -  samodzielnic   lub  pfzez   upoważnioncgo   prz€z
Administmtora   pmmrika   lub   wpółpmcovmika  -  audyty,   w  tym   inapckcje
wmiejscuprzetwarzaniadmychosobo`i/ychpłzezPodmiotprzmiząjący.

P0dmiot   pfzetwamjący   ma  obowiązek  `ypółpmcowsć  z  Administmtoim   lub
uPoważnjonymprzxzAdministratompFaco"ikicmlubwspq"mikiemwczzLsie

płzx;prow]p]zmcj  kmtrolL  w  psób  umożlivńający  Administmtomwi  wfiihcję
pmwidlowjrealizacjiobowiązkówPodmiomprmmfząjąoego.

Adminisdator  dizmć  będzic  pmm  kodtro»  w  godżinach  pracy  Podmio"

przctwarzająccgoizminimm7dniowymjcgouprzedzmiem.

Zeskł~inowaiie w Camscańner
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Podmiot  przcftwafząjąqr  "witz`óc  się  do  timię€ia  tx;brbicń  stw].cbnych
podczas  kontmlL  o  mTcj   mo"  w  usl   1.   w  tcminjc   wBkażmym  pfzcz
Adrinis"n.

5.        Podmiot   prz€twmiitcy   zobowńąz`Ęjc   .ię   do   tx)ostęprienia  Administmtomwi
wszmich informmji niczbędqych do wyk]zmi. spelnicni& przEz sicbic obowiłzków
®kreślonych   w  .fL   28   Roprzdzmia.   Podmiot   przetwafzający   zobowiqz")y

jcsi do `idziclcnia pisemnęj infomacji   w teminie 5 dni od dni& otrzyf])ani& vmiosku
^dministmtoTL

i6.

D.bB porierBepŁi przchr.rzml.

].        Podmiot przmmĘjłqy m pfłwo Łoizysiać z pod`iprkom`iców przy przcbmrzaniu
dan)d  osobowych  (dalsBe  powicrzenic  prz€tworzania).  pod  `mninkiem.  żc  ptzed

po`ińcrzmicm podwyŁomwq/ prmmrzmie danych osobowch:

1 )      Uzyska zgodę od ^dmhistmom w fomic pisemnej pod ugorem nic`mżności:

2)      UpCMmi  się,  że  spehie  tc  samc  `hormogi  i  obowiążki jakic  zostały  nalożo"=
na podmiot pfzmmrząjąqr w ninięisz€j  umovńe. w sz€zególności w zakrcsic

g`hmnęji ochrony powicmpych danych osobo`iorch.

Podmiot   przct`mrzający   pomsi   \irobec   AdministmtoTa   pełną   odporiedzialność
za   nicwywiązywanie   się   przez  podwykonawcę   ze   spoczywających   na   nim
obo`riązków cN:hfony danych.

Powic"nje  dmych  do  dalsz€go  przctmmnia  następuje  m  podstawie  piscmmj
umowy.  nakladajłoęj  m  pod\]o/ko"łoę  co  mjmniej  takie  samc  obowiązki  jak
ndożom w ninicjszęi tmowńc m Podmiot przet\mrzĄjąq/ z znchowaniem wymogów
wynik.jących z art. 28 usl 4 RozpoĘdzmia.

4.        \Agkaz pwykomwców, z któfych podmiot przctwaTzająqy ko(zysta w dniu zavmrcia
umow.   i  co  do  kórych  Administmtor  `Apma  zgodę  m  dalsz€  poricfmic
pflpt-adanychosobowych.stapovrizdącznikm2doumowy.

§7.

Odpowledda]DośćPodDlotui)rze".mJącęgo

Podmiot przctwamjqcy  odpowiedżidny jest za przctwrie danych osobowch
nJ.ezgodnje  z  treścią  Umow,  p[pisami  RozpoBądzmia  lub  imymi  pflpisarri.
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a   w   szczególności   zn   udossępnicnie   powtcTzop/ch   do   pfz€mTzania   daqych

osobovvychosobomnie`qx}ważnioqydL

Podmiot   pmtwaTzaiący   zobowiązvje   się   do   niezwla€znego   poinfomowafii®
^dministmtom o `hrsz]etkich `ińadomych mu:

1 )  Postęriach. w szcaeBółności sądowych lub administmcxjnych.

2)  DccyĘach administmceónych i orzec2miach sądowch.

3)   Plamwu`ych   lub   pealizowanych   kontrolach   i   inspckcjach.   w   szczególności

pfo-nychp[zEzinqxmorówupoważnionychpnmG]ODOlubimypodmiot
po"any odpowiednimi przpisami do pełnieni& ożsamej fiinkcji, dotyczących
danych.powicfzDnydhpmAdmirimtom.

Podmiot p(zEtwarząiący odpowiada za szkoqy  spowodowmc  p"warzaf`iem. jcśli
nie dopełnil obouńążków k(óp mkhda m niego niniejsza umowa. lub gdy dzidal

Poza zgodnymi z pTawem instnd(cjari Adminisb"om lub Mbrew tym instnJkcjom.
Podmiot  prBetwarzający  odpowioda  za  szkody  ""dowa";  zastoso"fiiem  lub
niezastosoricmwlaści`irychśrodkówbczpieczeńsm

JeżeliwzriązkuzjekiddtoMdkućhybieniemPodmiomprzetwarząjąccgowza*rtiie
oboriążków przridzianyćh w umovńe, Administmtor zostanie obciążony grzy"
lub b lub ponicsie idLm sankcjc oheślone obowiązLijąq}mi prz€pisami, bądź tcż
zostric obciążony obowiąz]dem zsplaq/  odszkodo"nie.  Podmiot  przetwamjw
będziemidobouńqzdkwyplatyAdminismtorriodriodowaniarikompemującego
poniesionąprzezAdministnmmszkdę.

§8.

Zbdy zlcbowub poufhoftl

Podmiot  pfzx=twaiząjący  zobowiązLĘje  się  do  zachoumnia  w  tajemniqy  wszeLkich
informacji,  dmych.  mdmóvu  domentów  i  danych  osobowch  odzy"ych
w związku z realizBcją Umowy od Adminismtom   i wspótpmujqcych z nim osób
omz dmych uzyskAnych w jakikolwńek imy sposób. zamiemDy czy przypadkow
wfoTmicusmcj,pisenmjlubelektroniczbej~(Aaix=poufip|.

2.        P0dmjoqRzetwarzajqcy oświodczL że w zwiążku ze zDbouńłzanicm do zacłmwmri
w  tajcmnicy  danych  poufiiych  nie  będą  one  vyykorzystywafie,   ujamiane  ri
udostępnjanc  bez  pisemfri  zgody  Admirismm  w  innym  ceh  nk  wkotmie
Umow,   chyba   że   konieczność   ujawnienia  posiadanych   infomacji   wnih
zobowiązL!jQcychpfzepisówpmmlubUmowy.
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Strony zobowiąziĘją się do dolożmia `Arszelkich stanń w celu zapewnicnJ.a, aby śftxm

lącznościwrytoiq/s®nmnedoodtionLpTzekAzymniaorazprzechouonmniadaDych

poufnych   gwa['amowały   ićh   z]bczpiecmic.   w   om   w   szGzffólności   daJ]ych
osobowych   powicfzonych   do   pTzetwaf"ia.   przed   dostępcm   osób   trzxpich
nieupo`mżni.oprdhdozapozn.niesięzicł`dcści+

§9.

cbmDbqDOW

Umowa  q"e  Żavm  m  czp  tiwania  Umovpr  gló`mej.  W  celu  uniknięcia
wątpliwości,   rozwiązanie   Umowy   glómcj   slcutkuje   rozwiązmiem   niniejszcj
umw.
W pflyfm smardzmia bq±a ptzez Podmiot pfzm»afzpjący obowiążków
Wynikdąqyćh z umowy. Adrinismor może wpowiedżicć Umowę z€ śkutkicm
męycl`mies(o`ipm. w szGzesólności gdy :

1)   Podmiot   przctmTZĄjęqy   p"=twarza  dane  osobowe   w   "ób   niczgodny
Z Pra"m.

2)   Podmiot   prz€twarzający   mimo   zobowiezania   do   usunięcia   uchybicń
strierdzmychpodcznskoimolinieugunieichwwyzmczonymtcnninie.

3)   Podmiot prz€Ommjąqr  poricfzyl  pmtwarzmie  danych osobowych  innemu
podmioto`hńbczzgodyAdministmtom.

4)   P"iw Podmiotouń prze~jąccmu zostalo wszczęte przxz Prc2"a Urzędu
Ochrony   Danych   Osobowych   postępo`mie   w   zv`ńąźk`i   z   naruszeniem

przępisówUstaw.

§10.

P«bDowkDh ltońcomre

Podmiotori  przetw-jqcmu  nie  przysługvje  wymgodzenie  zn  wkodyrie
Umow.

Umo"  smowi  cdost  popzurienia  pomiędar  Stronami  i  zastępujc  w  calości
uprzednielubń"aNmstpuzgodnieniapoczynioncprzftSmny(wfomiePisemnó
lubustnej)wprzedmia€icpgdowanympostmoricniamininięiszęiUmow

ZalącznjkjdoUmo`iorsqnoriąjcjintcgmlnączęść.

9

zesi{{~~`:ł`H.3`tf`f;:.3łiŁlwcamscanner

szpital.zam.pVpoczta/?_task=maiL&_framed=1&_fmme=1&_mbox=lNBOX&_uid=1076&|)art=10&_action=get&_extwjn=1 im



15.12.2020 poczta (1856x2560)

4.         Wszclkic  spoTy  między  Strommi  będą  mz`hńązy`miie  m  zasadzic  polubo`mych
ncgoęia€ji.  W przypadku  nieosiłgnięcia  pmcz  Sbny  porozimicnia.  spór  zostanie

pnekazany   do  rozstrzygnięcia  sądori  powtzcchnemu  \iAaści`Aremu  dla  siedżiby
Adminismtom.

5.        WszElkic zmiainy niniejszEj umow porimy być dokomnc w fomic pisctmej pod
vgo-nie-i.

6.        W zakrcsic nicurcgulo`mnym niniejszt umową zastosowmic "jł przepiy Kodcks`i
cyrilneso. Ustawy; ROD0 omz innc pmepig/ po`Amechnic obowiĄaĘjąccgo pm`m

` 7.        W pdypadh gdy ninicjsza umo\m odumh]je się do przgpisów pmwa. oznam to

róricż  iiuN=  pqmiy  dogczącc  a€hmny  danych  osobowych.  a  także  wsz€lkie
nowetizmje,jdkiewcjdęwŻycicpodniuza`mrcieUmowyijakró`mieżakDpm`me,
któf€ zastąpią wskazane ust4wy i rozpoTządzmia.

8.        Umowę   sporządzono   w   dwóch  jednobrzmiących   cgzcmplarzach,  jeden   dla
Administmiom.jedcndlaPodmiotupmmrząjqccgo.

9.          Umo`m wchodzi  w ż)rcie z dnicm ......................................... r.

AdmiDbtntor
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