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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

zawarta w …………………. w dniu ………………. 2020 roku pomiędzy: 

Gabinetem lekarskim ………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: ………………………………………………. 

zwaną dalej Administratorem danych 

a 

………………………………………….. z siedzibą w …………………………., którą 

reprezentuje : …………………………………………………  

zwaną dalej Podmiotem przetwarzającym, 

zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

 

Zważywszy, że:  

Podmiot przetwarzający świadczy na rzecz Administratora usługi polegające  

na wykonywaniu prac z zakresu protetyki stomatologicznej, w trakcie czego zapoznaje się  

z danymi osobowymi pacjentów Administratora,  

Strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (zwanej dalej „Umową”), o następującej treści: 

 

§ 1 Oświadczenia Stron 

 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane 

osobowe swoich pacjentów, które zgromadził i przetwarza, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 

przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie  

i celu określonym Umową. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przez niego  

i wykonującym na jego rzecz zlecenia nadane zostały upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych lub zawarta została z nimi umowa o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, 

w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za ich nie przestrzeganie, zobowiązały się do ich 

przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych 

osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.  

 

 



 

§ 2  Cel, zakres, czas i miejsce Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych 

 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych pacjentów Administratora danych jedynie w celu prawidłowego wykonywania 

powierzonych prac protetycznych i związanej z tym wymaganej dokumentacji technicznej  

i medycznej. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych wyłącznie w celach wykonania powierzonych prac protetycznych i związanej z 

tym dokumentacji, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów. 

3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający przez czas 

niezbędny do realizacji powierzonych prac protetycznych i związanej z nimi dokumentacji 

oraz przez czas niezbędny do przedawnienia ewentualnych, wzajemnych roszczeń z tytułu 

wykonanej usługi. 

4. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane w swojej siedzibie pod adresem 

Mierzyn, ul. Welecka 1G. 

 

§ 3  Zasady Przetwarzania Danych Osobowych 

 

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,  

dokładając najwyższej staranności w celu zabezpieczenia interesów Stron w zakresie 

Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zastosować niezbędne środki techniczne  

i organizacyjne mające na celu należyte, adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych 

objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych,  

w szczególności zabezpieczyć je  przed  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zaborem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych 

danych systemy informatyczne spełniają wymogi bezpieczeństwa. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 h, 

powiadomić Administratora o incydentach naruszających bezpieczeństwo przetwarzanych 

danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powierzone  dane osobowe powierzać dalej 

podwykonawcom jedynie w celu prawidłowej realizacji zleconych prac protetycznych  

i związanej z tym dokumentacji.  

6. Administrator danych ma każdorazowy dostęp do informacji na temat danych osób, którym 

Podmiot przetwarzający powierzył do przetwarzania dane osobowe powierzone uprzednio 

przez Administratora. 

 

 

 



§ 4 Kontrola i naruszenie zasad ochrony powierzonych do Przetwarzania  Danych 

Osobowych 

 

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykonywania okresowych kontroli 

sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

2. O terminie kontroli Podmiot przetwarzający zostanie poinformowany z wyprzedzeniem 24 

h. 

3. W sytuacji naruszenia zasad ochrony Powierzonych Danych Osobowych, Administrator 

danych wyznaczy termin do usunięcia naruszenia, nie krótszy niż 3 dni.  

4. 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, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w 

szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych udostępnionych do przetwarzania 

przez Administratora danych. 

 

§ 5  Odpowiedzialność Stron 

 

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa  

w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego za przetwarzanie 

powierzonych danych niezgodnie z umową.  

3. Wymienione w pkt. 1 i 2 obowiązki Stron Umowy w zakresie odpowiedzialności 

regulowane są przez przepisy art. 82 ust 2 Rozporządzania 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….) 

4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 

zwrócić wszelkie dane osobowe powierzone przez Administratora, z zastrzeżeniem zapisów 

§ 2 pkt niniejszej Umowy.  

 

§ 6  Postanowienia końcowe 

 

1. Umowę zawarto na czas nieokreślony. 

2. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron, albo wypowiedziana przez 

każdą ze Stron, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. 



2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzania 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….) , Ustawy o ochronie danych 

osobowych z 10 maja 2018 r., Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania i przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Administratora danych. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

………………………………..     ………………………….…….. 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 


