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Załącznik nr 5 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu .............. r. w Olsztynie pomiędzy:  

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

utworzony na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – mgr inż. Bogusław Stec 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 414/2020/US/DZP 

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w 

dniu .…....... wyboru oferty. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badań posiewu kału (nosicielstwo) do celów 

sanitarno-epidemiologicznych studentów Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału 

Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału 

Geoinżynierii oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Filii w Ełku Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Liczba studentów objętych badaniami realizowanymi w ramach niniejszej umowy wynosi: 

2.1. 350 osób – Szkoła Zdrowia Publicznego, 

2.2. 300 osób- Wydział Lekarski 

2.3. 165 osób – Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 

2.4. 220 osób – Wydział Nauki o Żywności, 

2.5. 109 osoby – Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 

2.6. 110 osób – Wydział Geoinżynierii, 

2.7.    59 osób -   Filia UWM w Ełku 

3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

§2 

Prawa i obowiązki stron umowy 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

1.1. Wykonywanie badań laboratoryjnych do celów sanitarno-epidemiologicznych 

studentów Szkoły Zdrowia Publicznego, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o 

Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Geoinżynierii oraz Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej oraz Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie. Badanie laboratoryjne obejmuje trzykrotne badanie kału w kierunku 

zakażenia w szczególności pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, 

innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać studentowi wyniki przeprowadzonych 

badań. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego oraz przekazywać Zamawiającemu sprawozdania z wykonanych  

w ramach niniejszej umowy badań, sporządzone osobno dla każdego Wydziału, 

zawierające w szczególności imię i nazwisko studenta oraz wykonane badania 

danego studenta. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszelkich 

odstępstwach od niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

2.1. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy listę studentów 

podlegających badaniom laboratoryjnym do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

Listę taką sporządza Dziekanat odpowiedniego Wydziału, którego studenci są objęci 

zakresem usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.  

2.2. W przypadku próbek kierowanych do badań mikrobiologicznych (z wyjątkiem HIV) 

Zamawiający zobowiązany jest do podania następujących danych: 

a) imię i nazwisko osoby badanej, 

b) data urodzenia osoby badanej, 

c) numer PESEL. 

2.3. Osoba kierowana na badania (student) zobowiązana jest uzupełnić informacje  

o następujące dane: 

a) płeć, 

b) adres zamieszkania (lub zameldowania), 

c) rozpoznanie lub podejrzenie, 

d) podane antybiotyki, 

e) nazwa, adres, NIP jednostki kierującej na badanie (pieczątka), 

f) podpis i pieczątka lekarza kierującego na badanie, 

g) data pobrania próbki, 

h) data wystawienia skierowania, 

i) rodzaj pobranego materiału do badania, 

j) kierunek badania, 

k) kolejność badania, 
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l) określenie od kogo materiał został pobrany (chory, ozdrowieniec, osoba ze 

styczności, nosiciel, osoba zdrowa) w przypadku badania krwi lub surowicy krwi 

oraz kału lub wymazu odbytu w kierunku chorobotwórczych pałeczek przewodu 

pokarmowego. 

3. Prawa Zamawiającego: 

3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia kompletności oraz poprawności 

wykonanych badań.  

3.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Wykonawcy na 

poprawność wykonania badania. 

3.3. W przypadku wątpliwości co do poprawności wykonanych badań Zamawiający 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę i jeżeli to możliwe przesyła mu 

ponownie materiał do nieodpłatnego badania sprawdzającego. Badanie sprawdzające 

Wykonawca wykona niezwłocznie. 

3.4. W przypadku zasadności skargi, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.1. Zamawiający nie 

ponosi kosztów wykonania badania, którego skarga ta dotyczy. 

3.5. Zamawiającemu przysługuje prawo uczestniczenia w badaniach w charakterze 

obserwatora. 

 

§3 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy  

w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. 

2. Świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia będzie realizowane przez 

Wykonawcę ………….. dni w tygodniu, od poniedziałku do ………………. Po zawarciu 

umowy strony ustalą godziny realizacji usługi. 

3. Miejscem wykonywania badań będzie:  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

4. Student skierowany na badania osobiście dostarczy próbki do miejsca wyznaczonego 

przez Wykonawcę. 

5. Student skierowany na badania osobiście dokona odbioru wyników przeprowadzonych 

przez Wykonawcę badań. 

§4 

Cena i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie brutto, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

………… (słownie:………..…………..). Powyższa kwota zawiera podatek VAT. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każde wykonane badanie osoby zgłaszającej się na 

badania kwotę ………………….. (słownie: ……………………………………………..). 

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę za wykonane usługi za dany miesiąc 

obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek przekazać fakturę do Zamawiającego za wykonane usługi  

w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury osobno na każdy z Wydziałów. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

dziekanatu Wydziału zlecającego badanie studentów. 

8. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku 

wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 9. 

10. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…), przesłanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: 

https://efaktura.gov.pl/ . 

 

§5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1, pomniejszonego o wartość 

wykonanego zamówienia; 

1.2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania usługi wskazanego w §3 

ust. 2 w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego 

obowiązku. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  

w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

opóźnienia w wysokości ustawowej. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §4 ust. 1. 

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§6 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1.w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

1.2. w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę 

pomimo trzykrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu 

realizacji umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

https://efaktura.gov.pl/
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odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy ze skutkiem 

natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 

2.1. zmiany ilości osób określonej w §1 ust. 2 niniejszej umowy, w warunkach zmiany 

liczby studentów na poszczególnych kierunkach, objętych badaniami 

realizowanymi w ramach niniejszej umowy. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. zmianie ulega 

również cena określona w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 

§8 

Akredytacja 

1. Akredytacja …………………………………………….. lub sprawozdanie z badań 

wykonywanych przez akredytowane laboratorium nie oznacza, ani nie sugeruje aprobaty 

wyrobu lub usługi przez Polskie Centrum Akredytacji. 

2. Zamawiający powołując się na korzystanie z usług akredytowanego Laboratorium 

Wykonawcy zobowiązany jest  do używania  następującego lub równoważnego zwrotu: 

„Zbadane przez …….………….………………………………………………., które jest  

akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie obejmującym te badania  

i posiada akredytację nr ………………….”. 

3. W przypadku wygaśnięcia akredytacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego  

o wygaśnięciu akredytacji oraz zobowiąże Zamawiającego do zaprzestania powoływania 

się na fakt wykonywania badań w  akredytowanym  Laboratorium. 

§9 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Wykonawca, w związku z wykorzystywaniem postanowień niniejszej umowy jest 

zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

umowy pn. „Zasady przetwarzania danych osobowych”.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca nie jest uprawniony do przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności do udostępniania tych danych komukolwiek, w 

innym celu niż wykonywanie postanowień niniejszej umowy. 

3. W przypadku udostępniania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się 

zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych. 

4. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 
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dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wyników badań, objętych niniejszą umową, 

do celów opracowań statystycznych i epidemiologicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Niemiec 

 



7 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-

719 Olsztyn, zwany dalej Administratorem 

powierza 

……………………………………….. (nazwa i adres Wykonawcy) zwanemu dalej 

Podmiotem przetwarzającym, 

przetwarzanie danych osobowych na następujących zasadach: 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego w dalszej części 

Rozporządzeniem, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w 

niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu do przetwarzania.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszymi Zasadami, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszych Zasad 

przetwarzania danych osobowych dane: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr Pesel, 

jednostki chorobowej, leczenia antybiotykoterapii, danych epidemiologicznych.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ………………….. z dnia 

………………..  

§ 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 

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 
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realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której 

mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które 

otrzymały 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/zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie przetwarzania danych 

osobowych objętych niniejszymi Zasadami przetwarzania danych osobowych, 

w szczególności Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji obowiązku 

udzielania odpowiedzi na zapytania osób, których dane osobowe są przetwarzane oraz 

wywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 32-36 Rozporządzenia.   

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin. 

§ 4 

Kontrola 

1. Administrator ma prawo przeprowadzenia kontroli, czy środki bezpieczeństwa, o których 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych spełniają umowne 

i ustawowe warunki. O skorzystaniu z prawa przeprowadzenia kontroli, Administrator 

powinien uprzedzić Podmiot przetwarzający z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 

kierując w tym celu do Podmiotu przetwarzającego stosowne pisemne zawiadomienie. Po 

otrzymaniu zawiadomienia, Podmiot przetwarzający może wystąpić z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli w terminie szybszym niż wyznaczony.  

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, Administrator winien przeprowadzić mając na uwadze 

godziny pracy Podmiotu przetwarzającego, w sposób możliwie niezakłócający pracy.  

3. Podczas kontroli, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udostępnić Administratorowi 

wszelkie dane pozwalające na ocenę adekwatności zastosowanych środków 

bezpieczeństwa do istniejącego ryzyka, w szczególności udostępnić: kartoteki, bazy 

danych itp. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie do usunięcia wszelkich uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli i opisanych w pokontrolnym protokole. Usunięcie 

uchybień powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia kontroli 

i przedstawienia przez Administratora protokołu pokontrolnego.   

§ 5 

Podpowierzenie danych osobowych 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszymi Zasadami 

przetwarzania danych osobowych do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora. 

2. Umowa o podpowierzenie danych osobowych może zostać zawarta wyłącznie w celu 
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wykonania niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych i może obejmować 

jedynie te dane - ich rodzaj, zakres oraz cel przetwarzania - o których mowa w umowie 

zawartej z Podmiotem przetwarzającym. 

3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

Przetwarzający prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku, przed 

rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym 

obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

4. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Podmiot przetwarzający w niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych także 

dawać gwarancję należytego wykonania obowiązków ochrony danych osobowych.  

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 6 

Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie lub wykorzystanie 

danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszych Zasad przetwarzania danych 

osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych danych do przetwarzania 

osobom nieuprawnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 

sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 

określonych w niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, a także o 

wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w 

ramach niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

3. W przypadku podjęcia przez osobę trzecią działań prawnych wobec Podmiotu 

przetwarzającego i/lub Administratora związanych z naruszenia zasad przetwarzania 

danych osobowych, Podmiot przetwarzający będzie współpracować z Administratorem  

w celu podjęcia stosownych kroków prawnych zmierzających w szczególności do 

oddalenia bądź odrzucenia przez właściwy sąd roszczeń osoby trzeciej, wniesienia środka 

odwoławczego lub zawarcia ugody jak również innych działań prawnych. 

§ 7 

Czas obowiązywania Zasad przetwarzania danych osobowych 

1. Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia zawarcia 

Umowy podstawowej przez czas określony, tj. do dnia zakończenia realizacji Umowy 

podstawowej. 



10 
 

2. Administrator może wypowiedzieć stosowanie niniejszych Zasad przetwarzania danych 

osobowych ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Podmiot przetwarzający: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, 

o której mowa w § 4 niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych, nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie, 

2) przetwarza dane osobowe niezgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad 

przetwarzania danych osobowych, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora. 

§ 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, a które to dane są związane z Umową podstawową, dalej zwane 

Informacjami Poufnymi.  

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy Informacji Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy 

podstawowej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów jak i z niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych. 

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 

łączności wykorzystywane do obioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji 

Poufnych gwarantowały ich zabezpieczenie, w tym w szczególności zabezpieczenie 

danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed dostępem osób trzecich 

nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.  

 

 

 

................................................................... 

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do reprezentowania Administratora) 

 

 

 

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

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do reprezentowania Podmiotu 

przetwarzającego) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sporządziła: mgr Sylwia Niemiec 


