ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(zwane dalej: „Umową”)

zawarta w dniu ............................ 2020 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00–695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1861, ze zm.), posiadającym REGON: 141032404
oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej: „NCBR”, reprezentowanym przez:
………………………………….. – ………………………………………………., działającego/ą na
podstawie upoważnienia nr ………….. z dnia ………… r.
(kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego stanowi
Załącznik nr 1 do Umowy)

oraz

NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka
47a, 00-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadającą NIP: 7010818065 oraz
REGON: 369980780, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 złotych, zwaną dalej „NCBR+”,
reprezentowaną przez:
………………………………….. – ……………………………………………….,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS NCBR+
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy),
łącznie zwanymi dalej „Zamawiającymi”, a każdy z osobna „Zamawiającym”

a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (xx-xxx), przy ul. ……..,
posiadającą/posiadającym nr PESEL: ………………………………., prowadzącą/prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
„…………………………………….”,
przy
ul.
………………………….., posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
……………………….., zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub
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…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
kapitał zakładowy w wysokości1: ……………………., opłacony w całości2, zwaną dalej
,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik
nr 3 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”.

Pełnomocnicy i osoby upoważnione przez Strony oświadczają, że udzielone im pełnomocnictwa
/upoważnienia nie wygasły, ani nie zostały odwołane, a ich treść nie uległa zmianie.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia na usługi społeczne, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843, ze zm.), dalej jako „uPzp”, o następującej treści:
§ 1.
Definicje i skróty stosowane w Umowie
Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:
1) Uprawniony – należy przez to rozumieć Pracownika, Pracownika Tymczasowego,
Współpracownika lub Członka Rodziny Pracownika, Pracownika Tymczasowego,
Współpracownika oraz Seniora wskazanych imiennie w Wykazie Uprawnionych;
2) Wykaz Uprawnionych – należy przez to rozumieć wykaz Uprawnionych do korzystania z Usług
medycznych/Świadczeń zdrowotnych, który zostanie określony przez Strony w Załączniku nr 6 do
Umowy;
3)

Elektroniczny Portal Klienta/ Portal – należy przez to rozumieć portal wspomagający pracę
komórki właściwej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Zamawiającego, umożliwiający
m.in. aktualizację online Wykazu Uprawnionych, za pośrednictwem strony www;

4)

Administrator Elektronicznego Portalu Klienta – należy przez to rozumieć pracownika lub
osobę wskazaną przez Zamawiającego, dokonującego przesłania lub aktualizacji Wykazu
Uprawnionych za pośrednictwem Elektronicznego Portalu Klienta;

1
2

Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki akcyjnej.
Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.
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5) Pracownik – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
przez Zamawiającego, wskazanych imiennie przez Zamawiającego w Wykazie Uprawnionych;
6) Pracownik Tymczasowy, Współpracownik – należy przez to rozumieć pracowników
tymczasowych oraz zleceniobiorców Zamawiającego, wskazanych imiennie przez Zamawiającego
w Wykazie Uprawnionych;
7) Członek Rodziny – należy przez to rozumieć partnera życiowego Uprawnionego
(współmałżonka/konkubenta/konkubinę bez względu na płeć) oraz dzieci własne, przysposobione
lub przyjęte na wychowanie dzieci Pracownika i/lub współmałżonka/konkubenta/konkubiny,
będące na jego utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia lub do 26 roku życia, uczące się lub
studiujące wskazane imiennie w Wykazie Uprawnionych;
8) Senior – należy przez to rozumieć rodziców i teściów Pracownika, Pracownika Tymczasowego
i Współpracownika, bez względu na wiek;
9) Przepisy BHP – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.), a także właściwe przepisy wykonawcze z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) Placówka – należy przez to rozumieć działający zgodnie z prawem obowiązującym
w Rzeczpospolitej Polskiej podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych,
tj. przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny, tj. osoba,
która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych
(w tym lekarz, pielęgniarka, położna w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki) oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,
grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek lub położnych, gdzie Uprawniony może
uzyskać Usługę medyczną;
11) Usługi/Usługi medyczne/Świadczenia/Świadczenia zdrowotne – należy przez to rozumieć usługi
kompleksowej opieki medycznej świadczone na rzecz Uprawnionego, których szczegółowy zakres
określa Załącznik nr 4 do Umowy lub świadczenie zdrowotne realizowane w obszarze medycyny
pracy w zakresie określonym w Załącznik nr 5 do Umowy;
12) SOPZ – należy przez to rozumieć Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, będący
Załącznikiem nr 4 i 5 do Umowy;
13) RODO- Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
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§ 2.
Zasady ogólne
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług medycznych przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego w zryczałtowanym systemie opłat, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
2. Wykonawca zapewnia opiekę medyczną Uprawnionym w ramach nazwanych i opisanych w SOPZ,
pakietów medycznych:
1) Pakiety Pracownik: Pracownik/Pracownik Tymczasowy/Współpracownik;
2) Pakiety w opcji Partner: jeden członek rodziny Pracownika/Pracownika Tymczasowego
/Współpracownika, tzn. współmałżonek/partner życiowy do ukończenia 67 roku lub 1 dziecko (do
18 roku życia, lub do 26. roku życia pozostające na utrzymaniu rodziców – jedno gospodarstwo
domowe);
3) Pakiety w opcji Rodzina: członkowie rodziny Pracownika/Pracownika Tymczasowego
/Współpracownika tzn. współmałżonek/partner życiowy, do ukończenia 67 roku i dziecko/dzieci (do
18 roku życia, lub do 26 roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców – jedno gospodarstwo
domowe);
4) Pakiet Kontynuacyjny: jedno dziecko uprzednio korzystające z Pakietu Rodzinnego lub Pakietu
Partnerskiego, które przestało spełniać przesłanki do objęcia opieką w ramach Pakietu Rodzinnego
lub Pakietu Partnerskiego;
5) Pakiet Senior: jeden z rodziców Pracownika/Pracownika Tymczasowego/Współpracownika lub
jeden z rodziców współmałżonka/partnera życiowego, bez względu na wiek lub partner życiowy/
współmałżonek pow. 67 roku życia Pracownika/Pracownika Tymczasowego/Współpracownika.
§ 3.
Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada lub podwykonawcy, którym powierza świadczenie Usług w jakiejkolwiek części, posiadają
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego na podstawie
ustawy na z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295);
2) jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175.);
3) dysponuje lekarzami posiadającymi uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej
niezdolności do pracy, a także lekarzami posiadającymi uprawnienia do przeprowadzania
wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
4) dysponuje lekarzami uprawnionymi, na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy lekarzem
a Narodowym Funduszem Zdrowia, do wystawiania recept refundowanych;
5) posiada doświadczenie i wszelkie uprawnienia do wykonywania Umowy z uwzględnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
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6) posiada przeszkolony i wykwalifikowany personel – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;
7) posiada niezbędne wyposażenie i aparaturę medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do
użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
8) będzie realizował przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, przez wykwalifikowany
personel, dysponujący odpowiednim, wysokiej jakości sprzętem i materiałami medycznymi
odpowiadającymi właściwym normom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) odpowiada względem Zamawiającego za jakość przeprowadzanych badań, terminowość ich
wykonania oraz za zgodność z Przepisami BHP świadczonych Usług medycznych na rzecz
Uprawnionych;
10) dołoży wszelkich starań, aby Usługi oraz obsługa administracyjna Umowy były realizowane
profesjonalnie z dołożeniem należytej staranności. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak: stan
wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne lub zbrojne, rozruchy, zamieszki, bunt, rebelia, strajk,
lokaut, powódź, pożar oraz inne klęski żywiołowe i siły wyższe; konieczność podporządkowania się
prawu lokalnemu, wewnętrznemu, międzynarodowemu oraz postanowieniom i ograniczeniom
władz, a także w innych nieprzewidywalnych zdarzeniach losowych mogących ograniczyć lub
uniemożliwić świadczenie usług medycznych - Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za
wynikłe z tego powodu skutki;
11) będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z RODO oraz pozostałymi przepisami regulującymi
przetwarzanie danych osobowych.
§ 4.
Zakres świadczeń zdrowotnych
Wykonawca będzie świadczył Usługi medyczne, na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami
medycznymi w następującym zakresie:
1) Świadczenia zdrowotne Medycyny Pracy:
a)

Opieka Medyczna w ramach Medycyny Pracy świadczona zgodnie z następującymi przepisami,
według ich stanu obowiązywania na dzień zawarcia Umowy:



ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175.);



ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740);



rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067);



innymi przepisami obowiązującymi pracodawcę w zakresie medycyny pracy w związku
z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z 2020 r. poz. 284, 285, 1493.);
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ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875, 1493.).

b)

Szczegółowy zakres Usług określa Załącznik nr 5 do Umowy;

2) Dodatkowe Świadczenia zdrowotne:
a)

określone w Umowie Świadczenia zdrowotne inne niż Świadczenia zdrowotne Medycyny Pracy.
Szczegółowy zakres ww. Usług określa Załącznik nr 5 do Umowy;

b)

nie będzie ograniczeń w korzystaniu z Usług przez Uprawnione, które zaszły w ciążę przed datą
zawarcia Umowy, chorych na choroby przewlekłe i choroby, które rozpoczęły się przed dniem
zawarcia Umowy w zakresie konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych oraz laboratoryjnych;

c)

Opieka medyczna Wykonawcy podlega ograniczeniom i nie obejmuje: leczenia chorób
psychicznych, leczenia operacyjnego w zakresie chirurgii plastycznej i/lub rekonstrukcyjnej,
leczenia operacyjnego w zakresie przeszczepów, leczenia protezami i endoprotezami, prowadzenia
ciąży patologicznej, która zgodnie z rozporządzeniem MZ, powinna być prowadzona przez ośrodki
referencyjne, hospitalizacji poporodowej (powyżej 5 dni), diagnozowania i leczenia niepłodności
pierwotnej i wtórnej oraz usuwania ciąży, leczenia nawracających uszkodzeń powstałych w wyniku
wyczynowego uprawiania sportu związanego ze zwiększonym ryzykiem urazów, leczenia chorób
przewlekłych skutkujących ciężką niewydolnością narządową i powikłaniami z nią związanymi
(poza opieką ambulatoryjną przysługującą Uprawnionej zgodnie ze stosownym zakresem
świadczeń), leczenia urazów związanych z uczestnictwem w grupach militarnych
i paramilitarnych, leczenia urazów będących wynikiem usiłowania lub dokonania czynu
zabronionego przez prawo, leczenia zespołów uzależnień, leczenia AIDS i chorób związanych z
AIDS.
§ 5.
Warunki i sposoby realizacji świadczeń

1. Świadczenia zdrowotne będą udzielane w:
1) Placówkach własnych Wykonawcy;
2) Placówkach współpracujących z Wykonawcą.

2. Wykaz dostępnych Placówek własnych i współpracujących znajduje się na stronie:
……………………………………………………………………………………………….

3. Wykonawca zabezpiecza ciągłość wykonywanych Usług.
4. Wykonawca świadczy Usługi medyczne na rzecz Uprawnionych.
5. Wykonawca ma prawo odmowy świadczenia Usług w przypadku nieopłacenia należności przez
Zamawiającego w ustalonym terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty i upłynięciu
podanego w nim dodatkowego terminu do zapłaty.
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§ 6.
Prawa i obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający może przedstawić aktualny Wykaz Uprawnionych za pośrednictwem Elektronicznego
Portalu Klienta. W celu zalogowania się do Portalu, Administrator Portalu, wskazany przez
Zamawiającego, otrzyma swój indywidualny login i hasło. Pierwszego zgłoszenia Uprawnionych,
Zamawiający może dokonać w formie pliku Excel w celu importowania go do Portalu przez
Wykonawcę. Wzór pliku Excel Zamawiający przekaże w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od
podpisania umowy Wykonawcy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany § 11 ust. 8 pkt
2.
2. Zamawiający ma prawo kontrolowania wykonywania postanowień Umowy poprzez sprawdzanie
dostępności Świadczeń i realizacji Usług objętych Umową.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zaznajomienia Uprawnionych z zakresem Usług poprzez
przekazanie im materiałów informacyjnych opracowanych i dostarczonych przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może zmienić Wykaz Uprawnionych do Świadczeń w ramach pakietów
abonamentowych i/lub zwiększyć / zmniejszyć zakres usług, przy czym:
1) przez zmianę Wykazu Uprawnionych do Świadczeń Strony rozumieją wyłącznie zmiany
wynikające z nawiązania lub rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy łączącej Zamawiającego
z Uprawnionym lub zmiany wynikające ze zmniejszenia/ zwiększenia zakresu Usług;
2) przez zwiększenie zakresu Usług Strony rozumieją wyłącznie zmianę pakietu niższego na pakiet
wyższy bądź rozszerzenie pakietu przez zgłoszenie Uprawnionych do Pakietu Standard, Premium,
Menedżer, Top Menedżer w opcji Partner, Rodzina lub zgłoszenie do Pakietu Senior, bądź Pakietu
Kontynuacyjnego;
3) przez zmniejszenie zakresu Usług strony rozumieją zmianę pakietu z wyższego na niższy lub
rezygnację z objęcia opieką medyczną partnera, członków rodziny Uprawnionego lub rezygnację
z opieki medycznej w ramach Pakietu Senior, bądź Pakietu Kontynuacyjnego. Zmiana pakietu na
niższy może nastąpić nie wcześniej niż po 12 miesiącach od daty rozpoczęcia obowiązywania
danego pakietu;
4) w przypadku wszystkich Pakietów, nazwanych i opisanych w SOPZ, w opcji Partner i Rodzina
zakres Usług musi być tożsamy, z wyłączeniem Usług z zakresu medycyny pracy, z zakresem Usług
wszystkich Pakietów, nazwanych i opisanych w SOPZ, w opcji Pracownik.
5. Uprawnieni są zobowiązani do odwoływania zarezerwowanych wizyt lekarskich, w przypadku
braku możliwości lub potrzeby skorzystania z nich w umówionym terminie.
6. Za wizytę odwołaną w terminie uznaje się odwołanie wizyty telefonicznie, poprzez sms-a, system
on-line lub osobiście w recepcji nie później niż na 3 godziny przed terminem wizyty.
7. Wykonawca może domagać się od Zamawiającego podjęcia odpowiednich działań w stosunku do
zgłoszonych Uprawnionych, którzy nagminnie naruszają obowiązek odwoływania wizyt lekarskich
włącznie z możliwością wyłączenia z Wykazu Uprawnionych.
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8. Uprawnieni zostaną objęci Usługami w miesiącu, w którym zostali wskazani imiennie w Wykazie
Uprawnionych – brak jakichkolwiek okresów karencji dla Pracowników, Pracowników
Tymczasowych, Współpracowników i Członków Rodziny.
9. Uprawnieni nie będę zobligowani do wypełniania ankiet o treści medycznej na potrzeby
Wykonawcy.
§ 7.
Wynagrodzenie
1. Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu
należytego wykonania Przedmiotu Umowy, wraz z prawem opcji, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na
kwotę …………… (słownie: ……………………… 00/100) złotych netto, powiększoną o należny
podatek od towarów i usług tj. na kwotę …………. (słownie: ………………………………..
00/100) złotych brutto, w tym:
1) wartość zamówienia podstawowego (24 miesiące) zostaje określona na kwotę: …………. (słownie:
…………………………. 00/100) złote netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług tj.
na kwotę …………. (słownie: ……………………. 00/100) złotych brutto;
2) wartość zamówienia objętego prawem opcji (12 miesięcy) zostaje określona na kwotę: …………
(słownie: ………………………… 00/100) złote netto, powiększoną o należny podatek od towarów
i usług tj. na kwotę ………… (słownie: ……………………….. 00/100) złotych brutto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wynagrodzenia przeznaczonego w ramach
prawa opcji o kwotę pozostałą w ramach wynagrodzenia podstawowego.
2. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania
Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie
odszkodowawcze z tego tytułu.
3. Z tytułu należytego wykonywania Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości równej iloczynowi opłat abonamentowych określonych w
ust. 5 i liczby poszczególnych Pakietów wykupionych przez Uprawnionych, na rzecz których
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć Usługi w danym miesiącu kalendarzowym – bez względu
na faktyczną ilość lub wartość Usług otrzymanych przez Uprawnionych.
4. Wynagrodzenie, ustalone zgodnie z ust. 3 powyżej, zaspokaja wszelkie roszczenia finansowe
Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.

Wariant

Pracownik

1+1

1+ więcej

Senior

(1 członek
rodziny/1 partner)

(2 i więcej członków
rodziny)

(rodzic,
teść,)

Pakiet Standard
Pakiet Premium
Pakiet Menedżer
Pakiet Top
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Kontynuacyjny

Menedżer
Senior
Pakiet pracownik
tymczasowy i
współpracownik

5. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej dla Uprawnionego wynosi:
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, płatne jest w okresach miesięcznych. Do
wynagrodzenia nie zostanie doliczony podatek VAT, bowiem Usługi medyczne sklasyfikowane pod
pozycją 85.12 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106.), w dniu
zawarcia Umowy są zwolnione od tego podatku.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie skalkulowane proporcjonalnie do
okresu (liczby dni) trwania Umowy w przypadku niepełnych miesięcy.
8. Wysokość określonych w ust. 5 powyżej miesięcznych opłat abonamentowych nie może ulec
zwiększeniu w okresie obowiązywania Umowy i nie podlega waloryzacji, niezależnie od liczby
Uprawnionych do korzystania z Usług.
9. Uprawnieni do Świadczeń zdrowotnych przez niepełny miesiąc podlegają pełnej miesięcznej
opłacie ryczałtowej. Opłata za Uprawnionych zgłoszonych w trakcie miesiąca zostanie doliczona
do faktury za miesiąc kolejny.
10. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
i doręczonej Zamawiającemu faktury, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej
doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191,
ze zm.), zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie
podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wykonawca
uprawniony będzie do wystawienia faktury po zakończonym miesiącu za który, będzie wystawiona
opłata abonamentowa. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze nie wcześniej niż 28 dnia miesiąca.
11. NCBR+ wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres email:
biuro@ncbrplus.pl.
12. Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia
i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia
biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
13. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
14. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 1
powyżej, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiających z tytułu wykonania
przedmiotu Umowy.
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15. Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 jest maksymalną kwotą wynagrodzenia z tytułu
należytego wykonania Przedmiotu Umowy i stanowi górną granicę, do jakiej Zamawiający są
zobowiązani do zapłaty za wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy
16. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie zostaną uiszczone w
terminie przez jednego z Zamawiających, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o żądanie zapłaty
tych należności od drugiego Zamawiającego.
§ 8.
Kary umowne
1. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania w formie uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonywania
przez Wykonawcę Umowy i przesłania drogą elektroniczną na adres wskazany w § 11 ust. 8 pkt 2,
a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od doręczenia
przedmiotowych uwag, udzielić Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w tym zakresie i
przekazania drogą elektroniczną na adres wskazany w § 11 ust. 8 pkt 1.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz
Uprawnionych w związku z realizacją Umowy, zaistniałej na skutek działania siły wyższej lub z
innych udokumentowanych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również na skutek
niezastosowania się Uprawnionego do udokumentowanych zaleceń lekarza wydawanych w ramach
świadczonych Usług.
3. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy następujących kar umownych:
1) 3% kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce) 
w przypadku niewykonywania Umowy zgodnie z jej zapisami, za każdy przypadek naruszenia,
z wyłączeniem sytuacji określonych w pkt. 2 i 3 niniejszego ustępu;
2) 2% kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce) 
w przypadku ograniczenia dostępności Usług objętych Umową, za każdy przypadek naruszenia;
3) 15% kwoty określonej w § 7 ust. 3 Umowy (za miesiąc, w którym naruszenie miało miejsce) 
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 10 Umowy.
4. Zastrzeżone w Umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych na zasadach
ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego z kwoty
przysługującego mu wynagrodzenia netto, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych
do potrącenia przez Zamawiającego, była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku braku
pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje
się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
wezwania do zapłaty /noty obciążeniowej.
6. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody jest większa od naliczonych
kar umownych.
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§ 9.
Ochrona danych osobowych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
2. Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 11 ust. 8 udostępniane będą drugiej Stronie,
która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy.
3. NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako Administratora Danych
Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 RODO, stanowiącą
Załącznik nr 7 do Umowy.
4. NCBR+ podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako Administratora Danych
Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 RODO, stanowiącą
Załącznik nr 7a do Umowy.
5. W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach realizacji niniejszej Umowy dane
pracowników lub współpracowników Wykonawcy w tym osób wskazanych w § 10, NCBR realizuje
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik
nr 8 do Umowy i zobowiązuje drugą Stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym
osobom.
6. W przypadku, gdy NCBR+ będzie przetwarzał w ramach realizacji niniejszej Umowy dane
pracowników lub współpracowników Wykonawcy, NCBR+ realizuje obowiązek informacyjny, o
którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą Załącznik nr 8a do Umowy i
zobowiązuje drugą Stronę Umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym osobom.
7. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, NCBR powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych na warunkach określonych w zawartej między Stronami umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.
8. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, NCBR udostępnia Wykonawcy dane osobowe na
warunkach określonych w zawartej między Stronami umowie udostępnienia danych osobowych,
która stanowi Załącznik nr 10 do Umowy.
9. Celem realizacji Umowy, NCBR+ zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz umowę udostępnienia danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 11 do Umowy.
10. Zmiana załączników wskazanych w § 9 ust. 3-6 nie stanowi zmiany Umowy i może zostać dokonana
również w formie dokumentowej.
11. Zmiana załączników wskazanych w § 9 ust. 7-9 nie stanowi zmiany Umowy i może zostać dokonana
w formie wskazanej w tychże załącznikach.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Uprawnionych zgodnie
z Umową oraz do zapewnienia ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10.
Zachowanie poufności
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1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też wszelkie informacje
uzyskane w związku z realizacją Umowy, w tym przekazywane przez Zamawiającego (niezależnie
od tego, czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, osób współpracujących
z Zamawiającym, pracowników lub współpracowników Zamawiającego) wyrażone za pomocą
mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym
przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane drugiej Stronie (dalej:
„Informacje Poufne”).
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to
konieczne do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień
Umowy oraz przypadków określonych w ust. 3-5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji Poufnych, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed
zawarciem Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji Poufnych,
Wykonawca, dokona natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takiego
żądania i jego okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje Poufne zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla
uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje Poufne są ujawniane, że
nie będą ujawniane dalej.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez
wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
7. Zobowiązanie określone w niniejszym paragrafie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu, w tym
rozwiązaniu Umowy, bezterminowo.
§ 11.
Dodatkowe zobowiązania i uprawnienia Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) przekazywania Wykonawcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub
warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników;
2) zapewnienia Wykonawcy udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie
zakładu pracy Zamawiającego;
3) zapewnienia Wykonawcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny
warunków pracy;
4) udostępniania Wykonawcy dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej
się do ochrony zdrowia.
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2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy uwagi odnoszące się do realizacji postanowień
Umowy, a Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych
uwag.
3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w realizacji zobowiązań wynikających z
Umowy.
4. Wykonawca uprawniony jest do powierzania wykonywania niektórych Świadczeń zdrowotnych
objętych Umową, w szczególności badań laboratoryjnych, diagnostycznych i specjalistycznych
konsultacji lekarskich, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą uprawnionym do
wykonywania tych Świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Wynagrodzenie należne na rzecz
tych podmiotów z tytułu wykonania ww. zleceń uiszcza Wykonawca. Wykonawca dołoży należytej
staranności przy wyborze wspomnianych podmiotów.
5. Wykonawca może również, po uzgodnieniu z Zamawiającym, część Usług na rzecz Uprawnionych
wykonywać na terenie zakładu pracy, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z przepisami prawa
i zasadami wykonywania Usług medycznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zaznajomienia Uprawnionych z ich prawami wynikającymi
z Umowy poprzez: przygotowanie odpowiedniego materiału informacyjnego, pełnienie dyżurów
w siedzibie Zamawiającego.
7. Wykonawca może domagać się od Zamawiającego podjęcia odpowiednich działań w stosunku do
zgłoszonych Uprawnionych stwarzających przez swoje zachowanie szczególne zagrożenie dla
personelu oraz pacjentów, włącznie z możliwością wyłączenia z Wykazu Uprawnionych.
8. Strony uzgadniają, że osobami upoważnionymi do kontaktów we wszelkich sprawach związanych
z wykonaniem Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko: ………………………. tel.: …………………, e-mail: ……………………..;
2) ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ………………………. tel.: …………………, e-mail: …………………….. .
9.

Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 8, następuje w formie dokumentowej, w drodze
zawiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
§ 12.
Obowiązywanie Umowy

Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące od dnia ………………… Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zastosowania prawa opcji, tj. przedłużenia okresu świadczenia Usług o okres kolejnych 12
miesięcy w przypadku kiedy kwota przeznaczona na realizację Umowy nie zostanie wykorzystana.
Zamawiający, na co najmniej 30 dni przed końcem świadczenia Usług powiadomi Wykonawcę o chęci
skorzystania z prawa opcji drogą elektroniczną na adres wskazany w § 11 ust. 8 pkt 2.
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§ 13.
Kryterium społeczne
1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności obsługi
pracowników objętych opieką medyczną związanych z Przedmiotem Umowy, polegających na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) lub właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.

Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres
realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez
osobę zatrudnioną na zasadach, o których mowa powyżej lub przez Wykonawcę lub
podwykonawcę przed zakończeniem okresu, na jaki została zatrudniona, Wykonawca będzie
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w
ust. 1.

3.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujących wskazane
w ust. 1, czynności. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;

4.

W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę (wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tę osobę przy realizacji Przedmiotu
Umowy) przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osoby wykonującej wskazane
w ust. 1 czynności, w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przesłania przez
Zamawiającego wezwania e-mailem, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego.

5.

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

6.

Wymóg zatrudnienia 1 (jednej) osoby na zasadach, o których mowa w ust. 1 dotyczy osoby
odpowiedzialnej za pracę przy realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 14.
Zmiany w Umowie

1.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 6 ust.
4, § 9 ust. 10 i 11 oraz § 11 ust. 9 Umowy.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144 zPzp oraz
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w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami:
1)

zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do Umowy;

2)

zmiany przez Wykonawcę zakresu i warunków opieki medycznej i zaoferowania Zamawiającemu
wprowadzenia tych zmian w Umowie - mogą one zostać wprowadzone po akceptacji
Zamawiającego, jeżeli są korzystne dla Zamawiającego lub Pracowników objętych opieką
medyczną i nie wiążą się ze zwyżką zagwarantowanych w Umowie wysokości opłat za pakiety;

3)

stwierdzenia jakichkolwiek niezamierzonych błędów lub opuszczeń w dokumentacji, zgłoszeniach
lub realizacji Umowy - Strony uzgodnią w trybie roboczym sposób ich sprostowania.

4)

zmiany stawki podatku od towarów i usług;

5)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

6)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

7)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 2215 z późn. zm.)

3.

Każda zmiana Umowy w zakresie wysokości opłat abonamentowych z przyczyn określonych w
ust. 2 pkt 5-7 obejmować będzie wyłącznie płatności za tę części Przedmiotu Umowy, których
zmiana ta dotyczy i których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.

4.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7 jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania przez
Wykonawcę Umowy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów
dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej
Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana
Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów
będących przyczyną waloryzacji.

5.

Dopuszczalne są też inne zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, które są zgodne z art. 144
uPzp, w szczególności dopuszczalne są zmiany, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
zPzp.
§ 15.
Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy

1.

Zamawiający działając łącznie mogą wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1)

zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e uPzp;

2)

wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 uPzp;
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3)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom,
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;

4)

w razie niewykonywania Umowy zgodnie z jej postanowieniami przez Wykonawcę, który mimo
uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania
Umowy lub usunięcia skutków jej nienależytego wykonania, nie czyni tego w terminie określonym
w tym wezwaniu. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin umożliwiający w
sposób rzetelny usunięcie wskazanych nieprawidłowości, liczony od dnia otrzymania tego
wezwania.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu świadczenia Usług do momentu skutecznego złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu.

3.

Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 145 uPzp, tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający mogą odstąpić
od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

4.

Zamawiający mogą odstąpić od Umowy lub jej części również w przypadku innych zawinionych
uchybień leżących po stronie Wykonawcy w wykonywaniu Umowy, powodujących, że dalsze
wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe, w szczególności cofnięcia przez organ
nadzoru zezwolenia na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy lub wycieku danych osobowych bądź naruszenia Informacji Poufnych, do zachowania
których Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższym uchybieniu.

5.

W przypadku odstąpienia od Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 3 lub 4 wysokość
wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie ustalonego
miesięcznego wynagrodzenia, zgodnie z treścią § 7 Umowy, do dnia odstąpienia od Umowy. W
tym przypadku, Strony zachowują prawo do należycie wykonanych świadczeń, w szczególności
Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia należnego za dany miesiąc świadczenia Usług
a odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość.

6.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają możliwości każdego
z Zamawiających do wypowiedzenia Umowy na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, ani nie modyfikują tych przepisów na niekorzyść Zamawiającego.

7.

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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§ 16
Postanowienia końcowe
1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Strony wynikające z realizacji Umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych Stron Umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez
zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia
kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
NCBR.
3. W sprawach nieregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Umowa zostaje sporządzona w 4 (czterech) egzemplarzach, w tym 2 (dwa) dla NCBR, oraz po 1
(jednym) dla NCBR+ i Wykonawcy.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika
Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS NCBR+;
3) Załącznik nr 3 – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy;
4) Załącznik nr 4 – dodatkowe Świadczenia zdrowotne;
5) Załącznik nr 5 – świadczenia zdrowotne Medycyny Pracy;
6) Załącznik nr 6 – wykaz Uprawnionych (załącznik zostanie dookreślony przez Strony);
7) Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna z art. 13 RODO NCBR;
8) Załącznik nr 7a – klauzula informacyjna z art. 13 RODO NCBR+;
9) Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna z art. 14 RODO NCBR;
10) Załącznik nr 8a – klauzula informacyjna z art. 14 RODO NCBR+.
11) Załącznik nr 9 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych NCBR;
12) Załącznik nr 10 – umowa udostępnienia danych osobowych NCBR;
13) Załącznik nr 11 –umowa w zakresie powierzenia i udostępniania danych osobowych NCBR+.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………………

…………………………………

NCBR

…………………………………
NCBR+
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Załącznik 7 do Umowy

Klauzula Informacyjna – dotycząca zbierania danych osobowych bezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą NCBR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR)
z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
2) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ncbr.gov.pl;
3) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z dnia………….... nr ……………
zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą, to jest ………………..;
4) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną powyżej umowę przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
5) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez
okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy wskazanej powyżej;
7) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty
świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także
przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
8) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia
danych osobowych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego
pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
10)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

11)
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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Załącznik nr 7a do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
których dane osobowe są zbierane i przetwarzane
przez spółkę działającą pod firmą NCBR+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), dalej jako: „RODO” informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą NCBR+ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadająca
NIP: 7010818065 oraz REGON: 369980780, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00
złotych, dalej jako: „Spółka”, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ncbrplus.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w celu zawarcia oraz prawidłowej realizacji umowy;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy z dnia ………….,
zawartej z ………… (do czasu wykonania wszystkich obowiązków w z niej wynikających);
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom;
7. Pani/ Pana nie będą przekazywane do państw trzecich;
8. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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Załącznik nr 8 do Umowy
Klauzula informacyjna – dotycząca zbierania danych osobowych niebezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą NCBR
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 (dalej ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR)
z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
2) dane osobowe zostały pozyskane od ………………………. (Wykonawcy);
3) z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail –
iod@ncbr.gov.pl;
4) NCBR bedzie przetwarzała następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko,
adres e-mailowy, numer telefonu, stanowisko, miejsce zatrudnienia;
5) dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z
........................nr ....................... zawartej pomiędzy NCBR a Wykonawcą ………………..;

dnia

6) dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną powyżej umowę przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art.
6 ust. 1 lit. f);
7) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez
okres zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
8) odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty
świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także
przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
9) przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. W sprawie realizacji
praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym
w pkt 2 powyżej;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
do innego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego
pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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Załącznik nr 8a do Umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
których dane osobowe są zbierane i przetwarzane
przez spółkę działającą pod firmą NCBR+ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), dalej jako: „RODO” informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą NCBR+ spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadająca
NIP: 7010818065 oraz REGON: 369980780, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00
złotych, dalej jako: „Spółka”, dane kontaktowe: e-mail: biuro@ncbrplus.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od ………………………….(nazwa podmiotu);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma,
stanowisko służbowe, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy z dnia ………….,
zawartej z ………… (do czasu wykonania wszystkich obowiązków w z niej wynikających);
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z uwagi na wskazaną w ust. 4 umowę, a przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Spółkę jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom
9. Pani/ Pana nie będą przekazywane do państw trzecich;
10. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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Załącznik nr 9 do Umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr ……………….. NCBR

Zawarta w dniu ………………….w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 roku poz. 1249, z późń.zm.), posiadającym REGON:
141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Administratorem” lub „NCBR”
reprezentowanym przez:
………………………………….. – ………………………………………………., działającego/ą na
podstawie upoważnienia nr ………….. z dnia ………… r.

a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (xx-xxx), przy ul. ……..,
posiadającą/posiadającym nr PESEL: ………………………………., prowadzącą/prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą „…………………………………….”, przy ul.
………………………….., posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
………………………..,

lub

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON:
…………………., kapitał zakładowy w wysokości3: ……………………., opłacony w całości4,
reprezentowaną przez: ……………………………….

zwaną dalej ,, Podmiotem przetwarzającym”,
zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”.
Strony ustalają:
1) mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę nr [____] z dnia [____] w przedmiocie usługi
świadczenie Usług medycznych dalej („Umowa główna”), nazwa Wykonawcy będzie
3
4

Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki akcyjnej.
Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.
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przetwarzać dane podmiotów powierzonych mu przez NCBR wobec których NCBR pełni rolę
Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Umowy głównej ,
§1
1. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych:
………………..
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane osobowych dotyczą następujących
kategorii osób, pracownicy, współpracownicy, członkowie rodzin.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na podstawie niniejszej
Umowy odbywa się wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy odnosi się do następujących
kategorii przetwarzań wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych
w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, odpowiednio do zakresu współpracy
z podmiotem przetwarzającym takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie,
adaptowanie
lub
modyfikowanie,
pobieranie,
przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie – jakim kategoriom odbiorców,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
§2

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 4
pkt 7 RODO.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane
osobowe, przekazywane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi
przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Podmiot przetwarzający dokumentacją
ochrony danych.
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3. W celu prawidłowej realizacji Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi
przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz
kategorii osób, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy.
§3
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:

a) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej Umowie;

b) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim
wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest
poinformować Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania
udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

c) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego,
wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii
Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.

d) dopuścić do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie
nadane przez Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie
tajemnicy, a także prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych;

e) niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia danych
osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

f) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32
RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w
szczególności:


pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych,



zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów
i usług przetwarzania danych osobowych,



zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie
incydentu fizycznego lub technicznego,



regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych;
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g) przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których
mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;

h) uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje,
pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36
RODO;

i) niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane osobowych dotyczą,
skierowała do Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie
wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej
korespondencji;

j) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji i przyczyniania się do nich;

k) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Podmiot przetwarzający ma obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w
zależności od decyzji Administratora - wszelkie dane osobowe, które zostały mu
powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie, chyba że przepisy prawa
powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.

§4
1. Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej, każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania
takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem
Administratora na podstawie niniejszej umowy oraz przepisów RODO, a także innych
odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje
się nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu
i w zakresie opisanym w niniejszej Umowie.
§5
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać będzie
informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO.
2. Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO
zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia
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inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując
dane kontaktowe inspektora.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania Administratorowi na każde żądanie
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do
niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez Administratora
żądania w tym zakresie.
5. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten
fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,


imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,



opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,



opis środków zastosowanych lub proponowanych przez podmiot przetwarzający w celu
zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych
przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków.

6. Zgłoszenie naruszenia
iod@ncbr.gov.pl .

ochrony danych osobowych następuje

na adres mailowy:

7. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie,
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
8. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z
naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej
zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków
naruszenia.
9. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę
dokumentację na żądanie Administratora.
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10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania i
zaniechanie.
11. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych
osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych
na niego przez RODO lub gdy działał niezgodnie ze zgodnymi z prawem instrukcjami
Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
12. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie w
zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również
zapewnia, że obowiązek ten będzie wypełniać bezpośrednio dalszy przetwarzający w stosunku
do Administratora.
13. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:
a) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;
b) rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
14. Rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z ust. 13 traktowane jest jako nienależyte wykonanie
Umowy głównej przez Podmiot przetwarzający i upoważnia Administratora do skorzystania z
uprawnień wynikających z tego faktu przewidzianych w Umowie głównej lub przepisach prawa
z winy Podmiotu przetwarzającego.
15. W przypadku, gdy Administrator zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem, ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego zwrotu części
odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
16. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w
związku z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z
zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§6
1. Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej Umowy danych
osobowych przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do
współdziałania z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe
szerokim zakresie, tj. w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi
lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji.
2. Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 dni roboczych od
przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.
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3. Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych,
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
4. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na
celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
5. Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych
wyjaśnień dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
7. Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez
prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§7
1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot
przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji
następujących praw podmiotów danych:
a. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO,
b. Prawa dostępu do danych osobowych,
c. Prawa do sprostowania danych osobowych,
d. Prawa do usunięcia danych osobowych,
e. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
f.

Obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania,

g. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
h. Prawa do sprzeciwu,
i.

Kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu.

3. W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku
z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 dni od
otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.
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4. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla
których nie zrealizował żądania Administratora.
§8
Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.
§9
1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Administratora.
4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku
naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niniejszej Umowy
Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania, Podmiot
przetwarzający zobowiązuje się zwrócić Administratorowi wszelkie poniesione z tego tytułu
koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Integralną część Umowy stanowią załącznik:
1) Załącznik nr - 1: Wzór zgody,

………………………………

…………………………

Administrator

Podmiot przetwarzający
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Załącznik nr 1 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pisemna zgoda administratora danych na korzystanie przez podmiot przetwarzający
z usług dalszych przetwarzających
Działając w imieniu administratora danych, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nr … z dnia …, niniejszym
wyrażam zgodę na korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług dalszych przetwarzających na
podstawie ww. Umowy.

W imieniu administratora danych

……………………………………….
podpis, pieczątka, data
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Załącznik nr 10 do Umowy
Umowa udostępnienia danych osobowych NCBR
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul.
Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 roku poz. 1249, z późń.zm.), posiadającym REGON: 141032404 oraz
NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR” lub „Administratorem”, reprezentowanym przez:
…………...
zwanym dalej również „Udostępniającym ”
a
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (xx-xxx), przy ul. ……..,
posiadającą/posiadającym nr PESEL: ………………………………., prowadzącą/prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
„…………………………………….”,
przy
ul.
………………………….., posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
………………………..,

lub

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00-000
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ………………….,
kapitał zakładowy w wysokości5: ……………………., opłacony w całości6,
reprezentowaną przez: ……………………………….

zwanym dalej „Korzystającym7”.

zwane dalej łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”
Mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę nr [____] z dnia [____] w przedmiocie usługi
świadczenie Usług medycznych dalej (dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest
udostępnienie przez Administratora określonych danych osobowych Korzystającemu, Strony
postanowiły o zawarciu niniejszej Umowy, zgodnie z definicją jednej z form przetwarzania danych
osobowych to jest udostępnieniem danych osobowych zamieszczoną w art. 4 pkt 2 rozporządzenia
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

5

Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z o.o., oraz spółki akcyjnej.

6 Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.
7 W klauzulach informacyjnych należy uzupełnić informację dotyczącą odbiorców o Korzystającego
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego w dalszej części RODO, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem udostępnienia są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych:
…………………………..
2. Przekazywane na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe dotyczą następujących kategorii
osób pracownicy, współpracownicy, członkowie rodzin.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Korzystającego na podstawie niniejszej Umowy
odbywa się wyłącznie na podstawie i w celu realizacji Umowy głównej.
4. Umowa niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (dalej „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Udostępniający wobec przekazywanych danych osobowych pełni rolę Administratora Danych
Osobowych.
6. Od momentu otrzymania od Udostępniającego danych osobowych wskazanych w § 1 ust. 1 i 2,
Korzystający ma przymiot odrębnego Administratora Danych Osobowych wobec
udostępnionych mu danych osobowych i zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu
danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków
wynikających z Umowy głównej.

§2
Korzystający oświadcza, że zapewnia:
a.

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą,

b. dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia
spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane
osobowe, udostępniane na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z właściwymi
przepisami krajowymi, a także przyjętą przez Korzystającego dokumentacją ochrony
danych,
c. z momentem wejścia w rolę Administratora Ochrony Danych wobec przekazanych mu
danych osobowych ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność wobec osób,
których dane dotyczą,
d. wdrożył wszelkie postanowienia przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie
zgodnego z prawem przetwarzania przez Korzystającego udostępnionych danych
osobowych.
§3
2. Korzystający zobowiązuje się niniejszym:

l) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
ochrony określonymi w niniejszej Umowie;
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m) niezwłocznie informować Udostępniającego o tym, że osoba której dane osobowych
dotyczą, skierowała do Korzystającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie
wykonania praw, o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej
korespondencji w zakresie jakim dotyczy to udostępnienia danych na mocy niniejszej
umowy.

§4
1. Korzystający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu
naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych.
2. Korzystający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym jak i innych dokumentów obrazujących odpowiedni stopień wdrożenia i
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych u Korzystającego, na
żądanie Udostępniającego.
3. Korzystający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni od przesłania przez
Udostępniającego żądania w tym zakresie.
4. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy,
Korzystający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości
o naruszeniu, zgłasza ten fakt Udostępniającemu wskazując w zgłoszeniu:
- opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie oraz
przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych
osobowych, których dotyczy naruszenie,


imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie
innego punktu kontaktowego, od którego można pozyskać informacje,



opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,



opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Korzystającego w celu
zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych
przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków.

5. Zgłoszenie naruszenia
iod@ncbr.gov.pl .

ochrony danych osobowych następuje

na adres mailowy:

6. Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie,
Korzystający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.
7. Do czasu przekazania Korzystającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem
ochrony danych osobowych, Korzystający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania
mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
8. Korzystający ma obowiązek współdziałać z Udostępniającym w zakresie ustalenia przyczyn
szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą.
9. W razie stwierdzenia przez Udostępniającego istnienia po stronie Korzystającego uchybień w
zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
udostępnionych do przetwarzania danych osobowych, Udostępniający uprawniony będzie do:
c) żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;

Strona 33 z 46

d) rozwiązania niniejszej umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
10. Rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z ust. 9 traktowane jest jako nienależyte wykonanie
Umowy głównej przez Podmiot przetwarzający i upoważnia Administratora do skorzystania z
uprawnień wynikających z tego faktu przewidzianych w Umowie głównej lub przepisach
prawa z winy Podmiotu przetwarzającego.
11. W przypadku, gdy Udostępniający zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przetwarzaniem przez Korzystającego, ma prawo żądania od Korzystającego
zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on
odpowiedzialność.
12. Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w
związku z udostępnieniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, z
zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§5
1. Korzystający na każdy pisemny wniosek Udostępniającego zobowiązany jest do udzielenia
pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych, w
terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
2. Udostępniający ma prawo żądania od Korzystającego składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji niniejszej Umowy.
3. Udostępnienie danych ma charakter jednorazowy.
§6
1. Zmiana niniejszej Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Korzystający nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Udostępniającego.
3. Korzystający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie obowiązków w
zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO.
4. Jeżeli w wyniku naruszenia przez Korzystającego przepisów RODO oraz niniejszej Umowy
Udostępniający zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej lub odszkodowania,
Korzystający zobowiązuje się zwrócić Udostępniającemu wszelkie poniesione z tego tytułu
koszty i wydatki.
5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………

…………………………

Udostępniający

Korzystający
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Załącznik nr 1
1. Niniejszym na mocy art. 13 ust. 1 lit e RODO 8 informuję Panią/Pana o udostępnieniu danych
osobowych przez Narodowe Centrum Badania i Rozwoju na rzecz …….na mocy Umowy głównej nr…
z dnia…. oraz stanowiącej jej uzupełnienie umowy udostępnienia danych osobowych z dnia……
zawartych pomiędzy powyżej wskazanymi podmiotami.
2. Niniejsza informacja stanowi aktualizację klauzuli informacyjnej, która została Pani/Panu przekazana
przy pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
3. Wobec powyższego Pani/Pana dane przetwarzane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako
Administratora Danych Osobowych na zasadach jak dotychczas oraz przez ………………… jako
odrębnego Administratora Danych Osobowych na podstawie odrębnej podstawy prawnej,
a udostępnienia dokonano mocy wskazanych powyżej umów.

8

art. 13 ust. 1 lit e RODO gdy udostępnienie dotyczy danych osób, które podpisywały umowę główną oraz art. 14 ust. 1 lit e
gdy udostępnienie dotyczy osób, których dane nie zostały przekazane bezpośrednio przez te osoby w ramach wykonania
umowy głównej. W przypadku wystąpienia obydwóch przypadków łącznie- należy podać obydwie podstawy prawne.
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Załącznik nr 11 do Umowy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych NCBR+
zawarta w dniu …………………..roku w Warszawie (dalej jako: „Umowa”), pomiędzy:
NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695)
przy ul. Nowogrodzkiej 47A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000726754, posiadającą REGON: 369980780 oraz NIP: 7010818065, o kapitale
zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, dalej zwaną „Administratorem” lub „NCBR+”,
reprezentowaną przez:
[…]
a
[…] dalej zwaną: „Podmiotem przetwarzającym”, reprezentowaną przez:
[…]
dalej łącznie jako: „Strony” lub każda z osobna w zależności od kontekstu jako: „Strona”,
o treści jak niżej:
Mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę …………………… z dnia …………………………….. r.
(dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest powierzenie przez Administratora
przetwarzania określonych danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, Strony postanowiły
o zawarciu Umowy, o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: […]

2.

Przekazywane na podstawie Umowy dane dotyczą następujących kategorii osób: [...]

3.

Przetwarzanie danych przez Podmiot przetwarzający na podstawie Umowy odbywa się wyłącznie
w celu realizacji Umowy głównej na polecenie Administratora.

4.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Umowy odnosi się do następujących kategorii
przetwarzań:
adaptowanie

zbieranie,
lub

utrwalanie,

modyfikowanie,

organizowanie,
pobieranie,

porządkowanie,

przechowywanie,

przeglądanie,

wykorzystywanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie.
5.

Umowa jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
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95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa polskiego.
6.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy głównej. Podmiot przetwarzający
zobowiązuje się do przetwarzania powierzanych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
§2

1.

Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Artykułu 4
pkt 7 RODO. Ponadto Administrator oświadcza, że spełnił wszelkie warunki legalności
przetwarzania powierzanych danych osobowych w świetle wymogów RODO.

2.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia:

a)

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

b)

dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia
wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, przekazywane
na podstawie Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez
Podmiot przetwarzający dokumentacją ochrony danych.

3.

W celu prawidłowej realizacji Umowy głównej, Administrator powierza Podmiotowi
przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do rodzajów danych oraz
kategorii osób, o których mowa w § 1 Umowy.
§3

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niniejszym:
a)

przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony
określonymi w Umowie;

b)

przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora – co
dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający; w takim wypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający zobowiązany jest poinformować
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielenia takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

c)

niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego, wydane
mu polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii Europejskiej lub
przepisów krajowych o ochronie danych osobowych;

d)

dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Podmiot przetwarzający oraz zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych
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osobowych zobowiązały się do zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy, a także
prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych;
e)

niezwłocznie informować Administratora o obowiązku prawnym udostępnienia danych
osobowych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy zabraniają udzielenia takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny;

f)

podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy Artykułu 32 RODO,
aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych odpowiadający ryzyku naruszenia
praw lub wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności:
- pseudonimizację lub szyfrowanie danych osobowych;
- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności systemów i usług
przetwarzania danych;
- zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu
fizycznego lub technicznego;
-

regularne

testowanie,

mierzenie

i

ocenianie

skuteczności

środków

technicznych

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
g)

przestrzegać warunków korzystania z usług innego Podmiotu przetwarzającego, o których mowa
w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 4 poniżej;

h)

uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Administratorowi
wywiązać się z obowiązków określonych w Artykułach 32 – 36 RODO;

i)

niezwłocznie informować Administratora o tym, że osoba której dane dotyczą, skierowała do
Podmiotu przetwarzającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw,
o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji;

j)

udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w Artykule 28 RODO oraz umożliwiać Administratorowi lub
audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji
i przyczyniania się do nich;

k)

po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot przetwarzający ma
obowiązek usunąć lub zwrócić Administratorowi – w zależności od decyzji Administratorawszelkie dane osobowe, które zostały mu powierzone, jak również usunąć ich istniejące kopie,
chyba że przepisy prawa powszechnego nakazują przechowywanie tych danych.
§4

1.

Strony zgodnie postanawiają, że powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Podmiot
przetwarzający podmiotowi trzeciemu (dalszemu przetwarzającemu) jest dopuszczalne
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego
przetwarzającego.
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2.

W przypadku opisanym w ust. 1 Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do umownego
zobowiązania w formie pisemnej (w tym elektronicznej - zgodnie z Artykułem 28 ust. 9 RODO),
każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania takich samych obowiązków i zasad, jakie
dotyczą Podmiotu przetwarzającego względem Administratora na podstawie Umowy oraz
przepisów RODO, a także innych odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.

3.

Podmiot przetwarzający w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się
nadto zapewnić, by przetwarzanie danych przez ten podmiot odbywało się wyłącznie w celu
i w zakresie opisanym w Umowie.
§5

1.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru kategorii czynności
przetwarzania, na zasadach, o których mowa w Artykule 30 ust. 2 RODO, który zawierać będzie
informacje określone w lit. a – d Artykułu 30 ust. 2 RODO, chyba że nie jest to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Podmiot przetwarzający w przypadkach, o których mowa w Artykule 37 ust. 1 RODO
zobligowany będzie do wyznaczenia inspektora ochrony danych. O fakcie wyznaczenia
inspektora ochrony danych Podmiot przetwarzający powiadomi Administratora, wskazując dane
kontaktowe inspektora.

3.

W ramach procedury audytu Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielania
Administratorowi na każde żądanie informacji na temat przetwarzania powierzonych danych
osobowych, a w szczególności do niezwłocznego informowania o każdym przypadku naruszenia
w zakresie ochrony danych osobowych.

4.

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących
wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków
naprawczych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Administratora. Podmiot przetwarzający
zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od przesłania
przez Administratora żądania w tym zakresie.

5.

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający bez zbędnej
zwłoki, jednak nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od powzięcia wiadomości
o naruszeniu, zgłasza ten fakt Administratorowi wskazując w zgłoszeniu:

a)

opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie
oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów
danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

b)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można pozyskać informacje;
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c)

opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;

d)

opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu
zapobieżenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach
środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

6.

Zgłoszenie

naruszenia

ochrony

danych

osobowych

następuje

na

adres:

biuro@ncbrplus.pl.
7.

Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej nie da się ustalić w tym samym czasie
Podmiot przetwarzający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

8.

Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku
z naruszeniem ochrony danych osobowych, Podmiot przetwarzający podejmuje bez zbędnej
zwłoki działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

9.

Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych
powierzonych mu przez Administratora, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację
na żądanie Administratora.

10.

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych
osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działania
i zaniechanie.

11.

Podmiot przetwarzający odpowiada na zasadach ogólnych za szkody spowodowane
przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił
obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.

12.

W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Podmiotu przetwarzającego
uchybień w zakresie realizacji Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie do:

a)

żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;

b)

wypowiedzenia Umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

13.

Każda ze stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku
z powierzeniem

przetwarzania

danych,

zgodnie

z

przepisami

kodeksu

cywilnego,

z zastrzeżeniem postanowień RODO wskazanych powyżej.
§6
1.

Strony zgodnie postanawiają, że Administrator uprawniony będzie do dokonywania kontroli
prawidłowości warunków przetwarzania powierzonych na podstawie Umowy danych osobowych
przez Podmiot przetwarzający, a Podmiot przetwarzający zobligowany będzie do współdziałania
z Administratorem w celu realizacji powyższego zobowiązania w możliwe szerokim zakresie, tj.
w szczególności udostępni Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
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spełnienia przyjętych obowiązków oraz umożliwi Administratorowi lub audytorowi
upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
2.

Termin przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 zostanie ustalony z Podmiotem
przetwarzającym, jednak kontrola nie może odbyć się później niż 5 (pięciu) dni roboczych od
przekazania Podmiotowi przetwarzającemu pisemnej informacji.

3.

Podmiot przetwarzający na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do
udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych,
w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

4.

Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora lub upoważniony przez
Administratora przedstawiciel audytora, sporządza protokół pokontrolny, który podpisują
przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
z Administratorem, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na
celu usuniecie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

5.

Administrator ma prawo żądania od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji Umowy.

6.

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zapewnić w umowie z dalszym przetwarzającym,
możliwość przeprowadzenia przez Podmiot przetwarzający audytu zgodności przetwarzania
danych osobowych na zasadach określonych w Umowie.

7.

Koszty przeprowadzenia audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenia audytu, bez prawa
do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
§7

1.

Zgodnie z Artykułem 28 ust. 3 lit. e RODO, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Podmiot
przetwarzający w miarę możliwości pomaga Administratorowi, poprzez odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

2.

Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania Podmiot przetwarzający w miarę możliwości
zobowiązany jest do wsparcia Administratora w zakresie realizacji następujących praw
podmiotów danych:

a)

prawa dostępu do danych osobowych;

b)

prawa do sprostowania danych osobowych;

c)

prawa do usunięcia danych osobowych;

d)

prawa do ograniczenia przetwarzania;

e)

obowiązku informowania o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu
przetwarzania;

f)

prawa do przenoszenia danych osobowych;

g)

prawa do sprzeciwu;
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h)

kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu.

3.

W przypadku otrzymania żądania od Administratora w zakresie uzyskania wsparcia w związku
z realizacją praw wymienionych w ust. 2 Podmiot przetwarzający w terminie 5 (pięciu) dni
roboczych od otrzymania żądania poinformuje Administratora o wykonaniu żądania.

4.

Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie zrealizować żądania, o którym mowa w ust. 2,
jest on zobowiązany do przygotowania i przekazania wyjaśnień opisujących przyczyny, dla
których nie zrealizował żądania Administratora.
§8

Powierzenie przetwarzania trwa przez czas obowiązywania Umowy głównej.
§9
1.

Zmiana Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

3.

Każda ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej
zgody drugiej Strony.

4.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w RODO. Jeżeli w wyniku
zawinionego naruszenia przez Podmiot przetwarzający przepisów RODO oraz niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy Administrator zobligowany będzie do zapłaty kary pieniężnej
lub odszkodowania, Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora odpowiedzialność na
zasadach ogólnych.

5.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Administratora:

W imieniu Podmiotu przetwarzającego:

………………………….

………………………….

Umowa udostępnienia danych osobowych
zawarta w dniu …………………..roku w Warszawie (dalej jako: „Umowa”), pomiędzy:
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NCBR+ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-695)
przy ul. Nowogrodzkiej 47A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000726754, posiadającą REGON: 369980780 oraz NIP: 7010818065, o kapitale
zakładowym w wysokości 20.000,00 zł, dalej zwaną „Administratorem”, „Udostępniającym” lub
„NCBR+”, reprezentowaną przez:
[…]
a
[…] dalej zwaną: „Korzystającym”, reprezentowaną przez:
[…]
dalej łącznie jako: „Strony” lub każda z osobna w zależności od kontekstu jako: „Strona”,
o treści jak niżej:
Mając na uwadze fakt, iż Strony zawarły umowę …………………… z dnia …………………………….. r.
(dalej „Umowa główna”), w celu realizacji której niezbędne jest udostępnienie przez Administratora
określonych danych osobowych Korzystającemu, Strony postanowiły o zawarciu Umowy, zgodnie z
definicją jednej z form przetwarzania danych osobowych to jest udostępnieniem danych osobowych
zamieszczoną w art. 4 pkt 2 rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: „RODO”),
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem udostępnienia są następujące kategorie (rodzaje) danych osobowych: […]

2.

Przekazywane na podstawie Umowy dane dotyczą następujących kategorii osób: [...]

3.

Przetwarzanie danych przez Korzystającego na podstawie Umowy odbywa się wyłącznie w celu
realizacji Umowy głównej na polecenie Udostępniającego.

4.

Umowa jest zgodna RODO oraz powiązanymi z nim powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa polskiego.

5.

Udostępniający wobec przekazywanych danych osobowych pełni rolę Administratora Danych
Osobowych. Od momentu otrzymania od Udostępniającego danych osobowych wskazanych
w ust. 1 powyżej, co do kategorii osób, wskazanych w ust. 2 powyżej, Korzystający pełni rolę
odrębnego Administratora Danych Osobowych wobec udostępnionych mu danych osobowych
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i zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie
i celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy głównej.
6.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter jednorazowy.

§2
Korzystający oświadcza, że zapewnia:
c)

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniło wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

d)

dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia
wymogów oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dotyczą dane osobowe, przekazywane
na podstawie Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi, a także przyjętą przez
Korzystającego dokumentacją ochrony danych;

e)

z momentem wejścia w rolę Administratora Ochrony Danych wobec przekazanych mu danych
osobowych ponosi wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność wobec osób, których dane dotyczą;

f)

znane są mu sankcje przewidziane za naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych
osobowych przewidziane w RODO.
§3

1.

Korzystający zobowiązuje się niniejszym:

a)

przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ochrony
określonymi w Umowie;

b)

niezwłocznie informować Udostępniającego o tym, że osoba której dane osobowych dotyczą,
skierowała do Korzystającego korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonania praw,
o których mowa w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji
w zakresie jakim dotyczy to udostępnienia danych na mocy Umowy.

2.

Korzystający zobowiązany jest do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu
naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych.
Korzystający zobowiązany jest do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym jak i innych dokumentów obrazujących odpowiedni stopień wdrożenia i
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych u Korzystającego, na żądanie
Udostępniającego. Korzystający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 dni
roboczych od przesłania przez Udostępniającego żądania w tym zakresie.

§4
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1.

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ramach realizacji Umowy,
Korzystający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 24 godziny od powzięcia wiadomości o
naruszeniu, zgłasza ten fakt Udostępniającemu wskazując w zgłoszeniu:

a)

opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie
oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów
danych osobowych, których dotyczy naruszenie;

b)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu
kontaktowego, od którego można pozyskać informacje;

c)

opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;

d)

opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Korzystającego w celu zapobieżenia
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

2.

Zgłoszenie

naruszenia

ochrony

danych

osobowych

następuje

na

adres

mailowy:

biuro@ncbrplus.pl
3.

Jeżeli informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie da się ustalić w tym samym czasie,
Korzystający ma obowiązek ich udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

4.

Korzystający podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i
naprawienie negatywnych skutków naruszenia.

5.

Korzystający ma obowiązek współdziałać z Udostępniającym w zakresie ustalenia przyczyn
szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą.
§5

1.

Udostępniający ma prawo żądania od Korzystającego składania pisemnych wyjaśnień
dotyczących realizacji niniejszej Umowy.

2.

W razie stwierdzenia przez Udostępniającego istnienia po stronie Korzystającego uchybień w
zakresie realizacji Umowy prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa udostępnionych danych
osobowych, Udostępniający uprawniony będzie do:

a)

żądania niezwłocznego usunięcia uchybień;

b)

wypowiedzenia Umowy oraz Umowy głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3.

Wypowiedzenie Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, traktowane jest jako nienależyte wykonanie
Umowy głównej przez Korzystającego i upoważnia Udostępniającego do skorzystania
uprawnień wynikających z tego faktu przewidzianych w Umowie głównej lub przepisach prawa.

4.

W przypadku, gdy Udostępniający zapłaci odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę
spowodowaną przez Korzystającego, ma prawo żądania od Korzystającego zwrotu części
odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność.
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§6
1.

Zmiana Umowy nastąpić może wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

3.

Każda ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej
zgody drugiej Strony.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Udostępniającego:

W imieniu Korzystającego:

………………………….

………………………….
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