Załącznik nr 9 – wzór umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi
Umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi
Nr ……………………………...
zawarta w dniu …………………………… r. w Koszalinie pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
wpisanym do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000006505, NIP:
669-10-44-410, BDO 000008455,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Kondaszewskiego – Dyrektora Szpitala
zwanym dalej "Administratorem 1 "
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Reprezentowaną/ym przez:
………………………………………………..
zwanym dalej „Administratorem 2"
zwani dalej łącznie „Stronami umowy” lub „Współadministratorami” lub „Administratorami”
osobno „Stroną umowy” lub Współadministratorem lub „Administratorem”.
Strony oświadczają, że w celu realizacji zasad współpracy, na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenia Banku Krwi z oznaczeniem
grupy krwi w układzie ABO i czynnika Rh, wykonywaniem prób krzyżowych i wydawaniem krwi
i jej składników w postaci gotowej do transfuzji.

genetycznych badań diagnostycznych, o których mowa w § 1

umowy

z dnia

…………………..r., zwaną dalej Umową Główną, Administrator 1 udostępnia Administratorowi
2 dane osobowe niezbędne do realizacji w/w świadczeń. Strony zawierają niniejszą umowę
o współadministrowanie danymi, zwaną w dalszej części „Umową” o następującej treści:
Preambuła
Zgodnie z art. 26 ust. 1 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 (RODO), gdy co najmniej
dwóch administratorów, wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych, mają
obowiązek zawarcia umowy, która reguluje sposób wypełnienia obowiązków wynikających
z RODO, w szczególności jakie dotyczą wykonywania praw osoby, której dane dotyczą,
oraz wykonywania obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
Niniejsza

umowa

określa

podział

obowiązków

pomiędzy

Administratorem

1

i Administratorem 2.
§1.
Definicje
Na potrzeby niniejszej umowy, zgodnie z art. 4 RODO, zastosowanie mają definicje ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO, rozporządzenie (UE) 2016/679).
§2.
Przedmiot, kategorie danych, które mają być przetwarzane oraz kategorie osób, których dane
dotyczą, cel i sposób przetwarzania, czas trwania umowy.

1. Przedmiot umowy.
Niniejsza umowa reguluje podział i wypełnianie obowiązków współodpowiedzialnych Stron
wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 12 do 22 RODO,

w kontekście

przetwarzania danych osobowych do wspólnej umowy oraz reguluje pozostałe
odpowiednie prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych w ramach wspólnej
odpowiedzialności.
2. Przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie

danych

osobowych

dotyczy

wszelkich

operacji

przetwarzania,

wykonywanych przez każdą ze Stron umowy. Aby osiągnąć cele, Strony umowy

przetwarzać będą dane osobowe w formie papierowej i/lub przy wykorzystaniu systemów
informatycznych w sposób w pełni lub częściowo zautomatyzowanych.
3. Cel i sposoby przetwarzania.
1) Strony umowy oświadczają, że przetwarzanie będzie obejmowało jeden wspólny cel tj.
świadczenie usług określonych w Umowie Głównej. W sposób określony w pkt 2 Strony
umowy wspólnie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych i są
tym samym współodpowiedzialne zgodnie z Art. 26 ust.1 RODO.
2) Przy współpracy Strony umowy i realizują następujące cele:
a) wykonania genetycznych badań diagnostycznych,
b) prowadzenia dokumentacji medycznej
c) prowadzenia dokumentacji badań diagnostycznych
d) prowadzenia rozliczeń finansowych,
e) obsługi skarg i wniosków,
f) wypełnienia obowiązku przechowywania określonych danych zgodnie ze zgodnie
ze szczególnymi przepisami prawa,
g) obrony przed roszczeniem pacjenta, związanym z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem usługi medycznej, lub niemedycznej,
h) dochodzenia roszczeń regresowych w związku z wypłatą na rzecz pacjenta
odszkodowania lub zadośćuczynienia,
i) wykazania przed organami podatkowymi i rozliczającymi usługi medyczne
wykonanie zobowiązania z zawartej umowy o świadczenie w/w usług,
4. Czas trwania umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas do …………………do …………………………..
i wygasa wraz z zakończeniem umowy.
§ 3.
Odpowiedzialność stron w związku z przestrzeganiem praw osób, których dane dotyczą.
1. Strony umowy zobowiązują się do przestrzegania wszystkich ustawowych przepisów
o ochronie danych.
2. W

szczególności

gwarantują

legalność

przetwarzania

danych

w

ramach

współodpowiedzialności.
3. Strony umowy są odpowiedzialne za udzielanie sobie wzajemnej pomocy w zakresie,
w jakim jest to istotne i konieczne dla obu Stron w celu wypełnienia zobowiązań wobec
osób, których dane dotyczą.
4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie zgody, Strona umowy
odpowiedzialna za zbieranie danych osobowych zobowiązuje się do uzyskania

prawomocnej zgody zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO i art. 7 RODO od osób, których dane
dotyczą. Strona umowy odpowiedzialna za uzyskanie zgody jest również odpowiedzialna
za udokumentowanie oświadczeń o zgodzie.
§ 4.
Postrzeganie obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO
Strony umowy zobowiązują się do udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji
wymaganych na podstawie art. 13 i 14 RODO w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej
i łatwo dostępnej formie.
§ 5.
Odpowiedzialność za wnioski na podstawie art. 15 do 22 RODO
1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO osoby, których dane dotyczą, mogą dochodzić swoich praw
wynikających z art. 15 do 22 RODO wobec każdej z dwóch Stron umowy.
2. Żądanie oparte na art. 15 do 22 RODO jest ważne, nawet jeśli nie zostanie przesłane do
Współadministratora odpowiedzialnego za jego przetwarzanie zgodnie z przypisanymi
zadaniami w niniejszej umowie.
3. Jeżeli wniosek zainteresowanej osoby dotrze do Administratora, który nie jest zobowiązany
do odpowiedzi na żądanie, to zgodnie z niniejszą umową, niezwłocznie przekaże żądanie
właściwemu Współadministratorowi, tak szybko, jak to możliwe.
4. Odpowiedzialny

Administrator

ma

obowiązek

potwierdzić

otrzymanie

wniosku

Administratorowi przekazującemu.
5. Jeżeli obie Strony umowy są odpowiedzialne za przetwarzanie żądania na podstawie art.
15 do 22 RODO zgodnie z niniejszą umową, Strona umowy, która otrzymała żądanie, musi
wypełnić żądanie.
6. Ze względów organizacyjnych Strony wskazują osoby odpowiedzialne do udzielania
odpowiedzi na zapytania i wnioski osób, których dane dotyczą:
1) po stronie Administratora 1
Inspektor Ochrony Danych - ……………………………….., e-mail: …..............................,
tel.:…………………………………… ,
2) po stronie Administratora 2
Inspektor Ochrony Danych – …………………………….., e-mail:………………………..,
tel.: ……………………………………,
§ 6.
Procedura obsługi wniosków

1. Każda ze Stron umowy, w swoim zakresie jest zobowiązana do odpowiadania na żądania
osób fizycznych, których dane są przez niego przetwarzane w związku z realizacją ich praw
na podstawie art. 15 do 22 RODO. Udzielenie odpowiedzi na ww. żądania odbywa się na
zasadach i w terminach określonych w art. 12 rozporządzenia RODO.
2. W przypadku skierowania żądania do Administratora, który nie jest właściwy do udzielenia
odpowiedzi na żądanie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania drugiego
Współadministratora o takim żądaniu.
3. Wnioski na podstawie art. 15 RODO.
Administrator zobowiązany do odpowiedzi na żądanie zgodnie z art. 15 RODO zobowiązuje
się do udzielenia osobom, których dane dotyczą, w terminie jednego miesiąca informacji
przysługujących im na podstawie art. 15 RODO lub w przypadku przedłużenia tego terminu
na podstawie art. 12 ust. 3 RODO w ciągu trzech miesięcy.
2. Wnioski na podstawie art. 16 do 22 RODO:
1) Żądania na podstawie art. 16 RODO muszą zostać niezwłocznie spełnione przez
odpowiednią Stronę umowy. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować
o sprostowaniu danych osób fizycznych.
2) W przypadku żądań na podstawie art. 17 RODO, Strony zobowiązują się do wzajemnego
informowania się przed spełnieniem żądania usunięcia. Strony niezwłocznie wspólnie
podejmują decyzję co do usunięcia tych danych oraz ustalają treść odpowiedzi. Decyzja
w tym zakresie dotycząca usunięcia albo nieusunięcia danych oraz uzgodnienie treści
odpowiedzi musi być podjęte bez zbędnej zwłoki. Odpowiednia druga Strona umowy
może sprzeciwić się usunięciu danych, w przypadku podlegania ustawowemu
wymogowi przechowywania danych.
3) W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 21 RODO, Strony niezwłocznie wspólnie podejmują decyzję, co do
zaprzestania przetwarzania danych oraz ustalają treść odpowiedzi. Decyzja, dotycząca
zaprzestania albo braku zaprzestania przetwarzania danych oraz co do treści
odpowiedzi musi być podjęta bez zbędnej zwłoki.
§ 7.
Obowiązek dokumentacyjny i wymiana informacji
1. Strony zobowiązują się do prowadzenia kompleksowej dokumentacji, aby móc wywiązać
się ze swoich obowiązków, zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania sobie niezbędnych informacji z
ich odpowiednich obszarów działalności. W szczególności Strony umowy niezwłocznie
i wyczerpująco poinformują się wzajemnie, jeżeli odkryją błędy lub nieprawidłowości

w zakresie procesu przetwarzania danych osobowych, co może mieć wpływ na
odpowiedzialność Współadministratorów.
§ 8.
Powiadomienie osób, których dane dotyczą, o zasadniczej treści umowy
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ust. 2 RODO, Strony umowy, udostępniają
osobom, których dane dotyczą, informacje dotyczące

wskazania zaangażowania Stron

w umowie, cele przetwarzania, organizację przetwarzania w zakresie ochrony danych, oraz
dla dochodzenia praw informacje istotne o podziale obowiązków zgodnie z art. 13 do 22 RODO.
§ 9.
Obowiązki raportowania zgodnie z art. 33 i 34 RODO
1. Każdy Administrator zobowiązany jest do poinformowania drugiej strony o każdym
zdarzeniu, które mogłoby stanowić podstawę zgłoszenia roszczeń w związku z
naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych, gdy okoliczności zdarzenia
wskazują na jego odpowiedzialność lub współodpowiedzialność w powstaniu takich
roszczeń.
2. Strony, w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych
niezwłocznie przekażą sobie powyższą informację i a jeśli w wyniku przeprowadzonej
analizy ryzyka potwierdzą istnienie ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których
naruszenie dotyczyło w ciągu 72 godzin prześlą informacje i dokumenty objęte zgłoszeniem
do organu nadzorującego ochronę danych zgodnie z art. 33 RODO.
3. Strony umowy wypełniają również swoje obowiązki informacyjne wobec osoby, której dane
dotyczą, zgodnie z art. 34 RODO.
4. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba fizyczna wystąpiła z roszczeniami wobec jednego
z Administratorów z tytułu naruszenia odpowiednio jej praw przez drugiego Administratora,
to każdy z Administratorów odpowiada we własnym zakresie przed osobą występującą
z roszczeniem.
§ 10.
Ocena wpływu na ochronę danych
Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego wspierania się przy przeprowadzaniu oceny
skutków dla ochrony danych., o której mowa w art. 35 RODO.

§ 11.
Bezpieczeństwo przetwarzania i dokumentacja zgodności z rozporządzeniem o ochronie
danych, okres przechowywania dokumentów
1. Strony umowy są odpowiedzialne za przestrzeganie zasady ochrony danych poprzez
projektowanie i ustawienia domyślne ochrony danych, zgodnie z art. 25 RODO.
2.

Każdy Administrator jest samodzielnie odpowiedzialny za spełnienie przesłanek
przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenie, przegląd i aktualizację odpowiednich
środków bezpieczeństwa danych (art. 32 i następne RODO).

3.

Środki bezpieczeństwa danych, jeśli są proporcjonalne do czynności przetwarzania,
obejmują wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych, ocenę ryzyka, a następnie
wdrożenie środków ograniczających zidentyfikowane ryzyko.

4. Biorąc pod uwagę charakter, zakres, spójność i cel przedmiotowego przetwarzania, a także
ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i wadze naruszenia praw i wolności osób
fizycznych,

każdy Administrator samodzielnie będzie ponosił odpowiedzialność za

wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz za skutki
przetwarzania przez niego danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa
ochrony danych osobowych, w zakresie, w jakim każdy z nich przyczynił się do naruszenia
obowiązujących zasad ochrony danych osobowych osoby fizycznej.
5.

Każdy Administratorów niezależnie przygotowuje procedury postępowania w przypadku
uchybień bezpieczeństwa, wniosków o wgląd lub wypełnienia obowiązku udzielenia
informacji, które w razie potrzeby weryfikuje i aktualizuje (art. 24 RODO).

6.

Strony określą zakres przetwarzanych danych osobowych oraz zasady dostępu

do

danych, o których mowa w Załącznikach od 9.1 do 9.4.
7.

Strony umowy zobowiązują się do przechowywania wszelkich dokumentów, które są
niezbędne do udowodnienia prawidłowego przetwarzania danych zgodnie z art. 5 ust. 2
RODO zgodnie
z wymogami prawnymi i ustawowymi okresami przechowywania danych.

8.

Po zakończeniu współpracy, w zakresie Umowy Głównej obowiązują ustawowe okresy
przechowywania danych.
§12.
Korzystanie z podmiotów przetwarzających i podprzetwarzających

1. Jeżeli do wykonania czynności przetwarzania zgodnie z niniejszą umową konieczne jest
skorzystanie z usług podmiotów przetwarzających, w oparciu o § 4 ust.13 Umowy Głównej
Administrator 2 zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie z art. 28 RODO z wybranym
podmiotem przetwarzającym umowę.
2. W przypadku korzystania z podmiotów przetwarzających i / lub podprzetwarzających dane,
Administrator 2 jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów art. 28 RODO
i zobowiązuje się do korzystania wyłącznie z podmiotów przetwarzających, które spełniają
wymogi art. 28 RODO.
3. Administrator 2 na żądanie poinformuje Administratora 1, czy informacje są przetwarzane
przez podmioty przetwarzające dane i ewentualnie podprzetwarzających.
§ 13.
Odpowiedzialność
1. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszej umowy strony umowy odpowiadają solidarnie
wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 82 ust. 4 RODO za szkody spowodowane
przetwarzaniem niezgodnym z RODO.
2. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy Strony odpowiadają tylko za szkody, które
wystąpiły na ich obszarze działania.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje przez okres
obowiązywania Umowy Głównej.
2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy okażą się lub staną się nieskuteczne
lub zawierają lukę, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone. W takim przypadku
Strony

zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznego przepisu prawnego regulacją

ustawową, która jest najbliższa celowi nieskutecznej regulacji i najlepiej spełnia wymogi art.
26 RODO.
3. Załączniki:
9.1 Wzór skierowania na badanie
9.2 Kategorie danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, przetwarzane
przez Współadaministratorów.

9.3 Zasady dostępu do bazy wyników badań.
9.4 Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników
podmiotu zewnętrznego.
4. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, w tym RODO.
5.

Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd
właściwy dla Administratora 1.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Administrator 1

Administrator 2

Załącznik 9.1
do Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi
Nr …………………….

Wzór skierowania na badanie
……………………………
Administrator 2

Załącznik 9.2
do Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi
Nr …………………….

Kategorie danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, przetwarzane przez
Współadministratorów.

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora 1:
2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora 2:

………………………………………
Administrator 1

……………………………………………
Administrator 2

Załącznik 9.3
do Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi
Nr ……………………

Zasady dostępu do bazy wyników badań

……………………………
Administrator 2

Załącznik 9.4
do Umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi
Nr ………………….

Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych dla
pracowników podmiotu zewnętrznego.

……………………………
Administrator 1

