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U M O W A 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych 

 

zawarta w dniu …………………….. roku w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Ostrowi Mazowieckiej  

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 

REGON 000306756 NIP 759-14-36-186 

 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora mgr Elżbietę Malec 

zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienia 

 

a 

……………………………………………….. 

 

zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie. 
 

Na podstawie na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz    

w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne, strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

 

§ 1. 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń 

zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych, zwanych dalej świadczeniami na rzecz 

Udzielającego zamówienia, które obejmują wykonywanie: 

a) badań histopatologicznych, 

b) badań histopatologicznych śródoperacyjnych, 

c) badań cytologicznych szyjki macicy - ocena wg systemu Bethesda, 

d) badań cytologicznych nieginekologicznych, 

e) badań immunohistochemicznych, 

f) sekcji zwłok. 

2. Podstawę wykonania badań, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie pisemne zlecenie określające 

dokładny zakres badania, opatrzone pieczęcią Udzielającego zamówienia z nazwą komórki zlecającej oraz 

pieczęcią i podpisem lekarza kierującego. W przypadku badań śródoperacyjnych zakres badań określa 

lekarz operujący. Podstawą wykonywania sekcji zwłok stanowić będzie pisemne zlecenie opatrzone 

pieczęcią Udzielającego zamówienie i podpisem Kierownika/Ordynatora Oddziału. 

 

§ 2. 

1. Materiały do badań histopatologicznych i cytologicznych pobiera lekarz Udzielającego zamówienie. 

Materiał pobrany z kanału i tarczy części pochwowej szyjki macicy umieszczony będzie na jednym 

szkiełku. Wynik zawierający część opisową, wyrażony według klasyfikacji Bethesda 2001, będzie 

zawierać wszystkie wymagane w tej klasyfikacji informacje, z uwzględnieniem szczegółowej i dokładnej 

oceny czynników infekcyjnych i zmian odczynowych oraz prawidłowej merytorycznie oceny zmian                              

w komórkach nabłonkowych. Czas wykonania badania nie może przekraczać 10 dni licząc od dnia 

przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału do badania, w przypadku konieczności wykonania 

badań immunohistochemicznych termin wykonania badań wynosi 15 dni. 

W przypadku konieczności wydłużenia czasu badania Przyjmujący zamówienie będzie kontaktował się                

z lekarzem zlecającym. 

2. Badania histopatologiczne śródoperacyjne Przyjmujący zamówienie wykonuje na terenie obiektu 

Udzielającego zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 –14:30. Udzielający zamówienia 

powiadomi Przyjmującego zamówienie z 2-dniowym wyprzedzeniem o potrzebie wykonania badania. 

Sprzęt do wykonania badania zapewnia Przyjmujący zamówienie. Czas wykonania badania od otrzymania 

materiału nie może przekroczyć 30 minut. Opis wyniku badania dostarczony będzie w terminie 10 dni              

od momentu przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pełnienia gotowości odbiorów materiałów do badania 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 do 14,00. Standardowo do odbierania materiałów 

do badań przez Przyjmującego zamówienie wyznacza się środę i piątek w godzinach 8,00 – 14,00,                      

w pozostałe dni potrzeba odbioru materiałów będzie ustalana telefonicznie. 
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4. Badania autopsyjne Przyjmujący zamówienie realizuje nie później niż w następnym dniu po zgłoszeniu 

potrzeby ich wykonania. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest wykonanie zlecenia w innym, 

uzgodnionym z Udzielającym zamówienie terminie. Badania autopsyjne będą wykonywane w miejscu 

wyznaczonym przez Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia pokrywa tylko koszty 

transportu zwłok do wskazanego miejsca. Odległość miejsca w jakiej zlokalizowana jest sala sekcyjna nie 

przekracza 60 km od siedziby Udzielającego zamówienie. Protokół sekcyjny Przyjmujący zamówienie 

dostarczy do Udzielającego zamówienie w terminie 10 dni od daty wykonania sekcji. 

5. Wyniki badań opatrzone napisem „pilne” dostarczane będą do Udzielającego zamówienia w terminie                      

6 dni od daty otrzymania materiału. 

6. Wszystkie wyniki badań dostarczane będą do Udzielającego zamówienia za pomocą systemu 

informatycznego. Podpis, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. 

w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 

r. poz. 2069 ze zm.) będzie złożony podpisem elektronicznym lub weryfikowany przy wykorzystaniu 

wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 80 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania. 

7. Na żądanie Udzielającego zamówienie wyniki w wersji papierowej wskazanych badań należy dostarczać  

w  dwóch  egzemplarzach,  a  ich  treść  musi  być  zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia                           

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

8. Za wynik badania rozumie się wyrażony na piśmie rezultat oceny badania histopatologicznego 

przesłanego materiału pobranego od pacjenta. Liczba pobranych wycinków z danego materiału 

tkankowego i wykonywanych bloczków parafinowych wynika i jest zgodna z obowiązującymi w 

diagnostyce histopatologicznej procedurami określonymi w wytycznych Polskiego Towarzystwa 

Patologów. 

9. Wyniki badań muszą być podpisane przez osoby z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami                 

i uprawnieniami. Przyjmujący zamówienie zapewni konsultacje lekarza z tytułem profesora                          

w wymagających tego przypadkach medycznych.  Konsultacje te nie wymagają wówczas żadnej 

dodatkowej odpłatności.   

10. Przyjmujący zamówienie dysponuje system informatycznym zintegrowanym z posiadanym i używanym 

przez Udzielającego zamówienie systemem HIS-AMMS, produkcji ASSECO Poland SA. 

 

§ 3. 

1. Koszty odbioru materiałów do badań, ich transportu oraz doręczenia wyników badań do siedziby 

Udzielającego zamówienie obciążają Przyjmującego zamówienie. 

2. Koszty pojemników jednorazowych, kontenerów transportowych, odczynników, szkiełek, najmu sali 

sekcyjnej, kodów pasków do oznakowania materiału, skierowań i kontenerów, formularzy skierowań                    

i innych materiałów niezbędnych do realizacji umowy pokrywa Przyjmujący zamówienie. 

3. Koszty szkolenia pracowników Udzielającego zamówienia w zakresie prawidłowego składania zleceń 

(skierowań) na badania oraz osób obsługujących system informatyczny pokrywa Przyjmujący 

zamówienie. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wypożyczenia dokumentacji medycznej pacjentom lub ich 

pełnomocnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Koszty utylizacji materiałów i zużytych pojemników jednorazowych pokrywa Przyjmujący zamówienie. 

 

§ 4. 

1. Świadczenia wykonywane będą przez lekarzy posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą starannością przy 

wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i kwalifikacji, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza                  

i zasadami etyki lekarskiej. 

3. Zlecenie osobom trzecim przez Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, zatrudnienie do jej wykonania innych osób lub przelewanie praw z niej wynikających na inne 

osoby wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie odpowiada za osoby trzecie, którym zlecił wykonywanie obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy jak za czyny własne. 

 

§ 5. 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla 

prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń. Pozostające w dyspozycji Przyjmującego 

zamówienie pomieszczenia spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                

26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny odpowiadać pomieszczenia                     
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i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym oraz środkami 

transportu i łączności niezbędnymi dla  prowadzenia  działalności w zakresie udzielania świadczeń. 

 

§ 6. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia dokumentacji medycznej, sporządzania sprawozdawczości statystycznej zgodnie 

obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymogami określonymi przez Udzielającego zamówienia, 

2) archiwizacji pobranego materiału wraz z dokumentacją, 

3) prowadzenia  comiesięcznego   rejestru    wykonanych    badań    diagnostycznych  i przedkładanie ich 

wraz z fakturą – rejestr zawierał będzie: 

a/ datę świadczenia usługi, 

b/ imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL (jeśli posiada) pacjenta,  

c/ rodzaj wykonanego badania wraz z ilością wycinków, 

d/ cenę badania 

e/ nazwę komórki zlecającej badanie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na 

zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych w zakresie wymagań wynikających z niniejszej Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie posiada aktywne konto w portalu „System Zarządzania Obiegiem Informacji” 

(SZOI) obsługiwane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w 

Warszawie, gdzie Przyjmujący zamówienie umieszcza informację o niniejszej umowie oraz wszelkie 

zmiany jej dotyczące. 

 

§ 7. 

1. Przyjmujący zamówienie w dniu podpisania umowy posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, której warunki odpowiadają przepisom określonym w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymywania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania umowy oraz do niezwłocznego przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii kolejnej 

polisy ubezpieczeniowej. 

 

§ 8. 

1. Udzielający zamówienia za nieprzestrzeganie zapisów umowy będzie stosował kary umowne                        

w wysokości od 1/10 do pełnej wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia – obliczonego, jako średnia 

z ostatnich trzech miesięcy. Każdorazowo przed nałożeniem kary umownej Udzielający zamówienia 

będzie informował pisemnie o naruszeniach postanowień umowy. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo kontroli świadczeń udzielanych przez Przyjmującego 

zamówienie, a w szczególności pod względem ich jakości oraz nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji 

medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej. 

 

§ 9. 

1. Podstawą rozliczeń będzie faktura VAT wystawiana przez Przyjmującego zamówienie na koniec każdego 

miesiąca za wykonane badania i usługi zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1                  

do umowy, będący jej integralną częścią, wraz z rejestrem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Przyjmującego zamówienie wskazane na fakturze                

w  terminie do   30  dni  od  dnia  otrzymania  faktury  wraz   z rejestrem wymienionym w ust. 1. 

3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie. 

4. Ceny jednostkowych badań pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. W przypadku, gdy opracowanie materiałów dotyczy ilości większej niż 8 materiałów od tego samego 

pacjenta, Przyjmujący zamówienie zastosuje upust w wysokości 30% wartości cennikowej wymienionej 

w załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 10. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, oraz do zachowania tajemnicy informacji 

uzyskanych od Udzielającego zamówienie w czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej 

wiadomości.  

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę w trybie 
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natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wg zasad i postanowień zawartych                               

w załączniku nr 2.  

 

§ 11. 

1. Umowa została zawarta od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2020r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za uprzednim 30-dniowym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

 

§ 12. 

Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

§ 13. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową należy stosować obowiązujące przepisy kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory mogące  wynikać  z  niniejszej  Umowy  pomiędzy  Udzielającym  zamówienia, a Przyjmującym 

zamówienie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

4. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy (osoby do kontaktu): 

1) ze strony Udzielającego zamówienia – …………………………………………………… 

2) ze strony Przyjmującego zamówienie – …………………………………………………... 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
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załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj badania Cena brutto badania w zł 

1 badanie histopatologiczne  

1 bloczek 

 

2 badanie histopatologiczne śródoperacyjne  

3 badanie cytologii szyjki macicy  

4 badanie cytologii nieginekologicznej  

5 badania immunohistochemiczne  

6 sekcja zwłok  

 

  



6  

załącznik nr 2 do umowy 

               
  Porozumienie 

w zakresie przetwarzania danych osobowych 

(zwane dalej „Porozumieniem”) 

z dnia ………………………... 

zawarte pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

Ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

NIP 759-14-36-186   REGON 000306756 

reprezentowanym przez Dyrektora  - Panią mgr Elżbietę Malec 

zwaną dalej „SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej” 

a 

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

 

reprezentowanym przez Dyrektora  - ………………………………………………….. 

zwaną dalej „Podmiot Leczniczy” 

zwanymi łącznie „Stronami” zaś każda z osobna „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

 

Mając na uwadze iż: 

 

1) Strony łączy umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych, podczas realizacji której 

przetwarzane są dane osobowe (dalej jako „Umowa”), 

2) od dnia 25 maja 2018 r. Strony zobowiązane będą do stosowania przepisów 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), 

Strony postanawiają zawrzeć Porozumienie o następującej treści: 

 

§ 1 

Polecenie przetwarzania 

 

1. Strony potwierdzają, iż w stosunku do danych osobowych Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej na rzecz 

których udzielane będą świadczenia zdrowotne, SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej występuje w roli administratora 

tych danych. 

2. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej poleca a Podmiot Leczniczy przyjmuje do przetwarzania dane Pacjentów 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w celu i zakresie oraz na warunkach określonych niniejszym Porozumieniem 

oraz Umową. W celu uniknięcia wątpliwości, Podmiot Leczniczy staje się administratorem danych osobowych 

Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, wobec których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie 

prowadziła dokumentację medyczną. 

3. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia Podmiotowi Leczniczemu nie przysługuje 

wynagrodzenie ani prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia, wynikającego z Umowy. 

4. Podmiot Leczniczy nie decyduje o środkach i celach przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie. 
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5. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Leczniczy polegać będzie w szczególności na dostępie do  tych 

danych oraz weryfikacji uprawnień do realizacji przez Podmiot Leczniczy na rzecz Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej usług będących przedmiotem Umowy.  

6. Jeżeli należyta realizacja obowiązków Podmiotu Leczniczego wynikających z realizacji niniejszego Porozumienia 

lub Umowy będzie tego wymagała, Podmiot Leczniczy może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych. 

Uprawnienie do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Leczniczy nie obejmuje 

przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia. W takim przypadku 

wymagana jest uprzednia zgoda SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej. 

7. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Podmiot Leczniczy jest uprzednie powiadomienie 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej o tym fakcie, z jednoczesnym oświadczeniem Podmiotu Leczniczego, iż podmiot 

któremu zostaną pod-powierzone dane osobowe spełnia wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia i 

zostanie to zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, 

któremu Podmiot Leczniczy dalej powierzy przetwarzanie danych osobowych nie mogą być szersze, aniżeli 

uprawnienia Podmiotu Leczniczego, wynikające z niniejszego Porozumienia oraz Umowy. Powiadomienie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w 

§ 3 ust. 5 niniejszego Porozumienia. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie wyłącza możliwości wyrażenia przez SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej sprzeciwu wobec dalszego powierzenia. 

 

§ 2 

Czas trwania 

1. Podmiot Leczniczy uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania 

Umowy. 

2. W terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podmiot Leczniczy zobowiązany jest usunąć powierzone 

dane osobowe, jeżeli dokonał ich jakichkolwiek kopii lub utrwalił je na jakichkolwiek nośnikach, chyba że 

obowiązek ich dalszego przetwarzania przez Podmiot Leczniczy wynika z odrębnych przepisów prawa 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

 

1. Dostęp do powierzonych Podmiotowi Leczniczemu danych osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub 

współpracownicy Podmiotu Leczniczego, którzy otrzymali jej upoważnienie do przetwarzania tych danych, 

poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w 

tajemnicy.  

2. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych 

poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju powierzonych 

danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane dotyczą. Podmiot Leczniczy oświadcza, że znane mu są 

oraz od dnia 25 maja 2018 r. będzie stosował przepisy Rozporządzenia. 

3. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest współpracować z SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie udzielania 

odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (w szczególności 

informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do 

sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). 

4. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych Podmiotowi Leczniczemu 

informacji, zobowiązany jest on wspierać SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w wywiązywaniu się przez SPZZOZ w 

Ostrowi Mazowieckiej z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania naruszeniami ochrony danych 

osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony 

danych oraz konsultacjami z organem nadzoru (Art. 32-36 Rozporządzenia). 

5. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych 

poinformować o nim SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w formie elektronicznej na adres e-mail: 

spzzozom@wp.pl . Informacja przekazana SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których 

dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

b) imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki/osoby, z którą SPZZOZ w 

Ostrowi Mazowieckiej może kontaktować się w związku z wystąpieniem naruszenia, 

c) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot Leczniczy środków w celu zaradzenia 

naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinno być przesłane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanej.  

mailto:spzzozom@wp.pl
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7. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub zmiana sposobu zgłaszania incydentów SPZZOZ w 

Ostrowi Mazowieckiej może być dokonana w formie elektronicznej lub listownej i nie stanowi zmiany niniejszego 

Porozumienia. 

8. Podmiot Leczniczy zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych osobowych i dostosowywać 

sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne i sposoby zabezpieczenia danych osobowych 

do aktualnych wymagań prawnych. 

 

§ 4 

Prawo kontroli 

 

1. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest udzielać SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wszelkich informacji niezbędnych 

dla wykazania przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych 

w niniejszym Porozumieniu, Umowie oraz przepisach prawa, w szczególności Rozporządzenia. 

2. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jest uprawniona do przeprowadzania audytów zgodności przetwarzania przez 

Podmiot Leczniczy powierzonych danych osobowych z przepisami Rozporządzenia, ustaw, Umowy oraz niniejszego 

Porozumienia, polegających w szczególności na żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w 

uzasadnionych przypadkach - inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Leczniczy. 

Podmiot Leczniczy ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do 

miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym audyt mógłby zagrażać ujawnieniu innych danych 

osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Podmiot Leczniczy na mocy niniejszego Porozumienia. W takim 

przypadku Podmiot Leczniczy zobowiązany jest w sposób jasny i wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić swoje 

stanowisko.  

3. Informacja o planowanej inspekcji zostanie przekazana Podmiotowi Leczniczemu z co najmniej 7-dniowym 

wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz osób upoważnionych przez SPZZOZ w 

Ostrowi Mazowieckiej do przeprowadzenia inspekcji. Powyższe nie wyklucza zlecenia wykonania inspekcji przez 

podmiot zewnętrzny upoważniony przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, jednakże każda z osób działająca w 

imieniu podmiotu zewnętrznego może dokonywać inspekcji wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Podmiotowi 

Leczniczemu imiennego upoważnienia do dokonania inspekcji oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tym 

upoważnieniu. W przypadku, gdyby przedstawiony przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zakres inspekcji bądź 

narzędzia do wykonania czynności podczas inspekcji stanowiłoby naruszenie przepisów prawa ochrony danych 

przez Podmiot Leczniczy jest on uprawniony do sprzeciwienia się przeprowadzeniu przez SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej inspekcji i jednocześnie zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SPZZOZ w 

Ostrowi Mazowieckiej w formie elektronicznej lub pisemnej.  

4. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej przysługuje prawo wydawania Podmiotowi Leczniczemu rekomendacji co do 

sposobu przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez Podmiot Leczniczy środków technicznych i 

organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane osobowe. Rekomendacje SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 

nie są wiążące dla Podmiotu Leczniczego, jednakże wydana rekomendacja zobowiązuje Podmiot Leczniczy do 

weryfikacji możliwości jej wdrożenia w wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych. Rekomendacje 

wydane przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej nie mogą zakładać naruszenia przepisów prawa przez Podmiot 

Leczniczy w przypadku ich wdrożenia.  

5. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej o wszelkich 

skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i administracyjnych pozostających w 

związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz współdziałać z SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w tym 

zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wszelkiej dokumentacji z tym 

związanej. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność 

 

1. Podmiot Leczniczy odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzała 

powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsze Porozumienie zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami dotyczące przetwarzania 

danych osobowych Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, bez względu na to, czy zostały uregulowane 

umową czy innym instrumentem prawnym.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia. 
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3. Spory mogące wynikać z tytułu niniejszego Porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla 

siedziby SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

      SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej                    Podmiot Leczniczy  

 

 


