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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

zwana dalej „Umową" 

zawarta w Namysłowie w dniu ____________, pomiędzy: 

Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów, zarejestrowanym w Rejestrze 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000876551, NIP: 752-14-28-193, 

REGON: 160216463, kapitał zakładowy: 6.370.000,00 zł opłacony w całości, zwanym w 

dalszej treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Kruk - Prezesa Zarządu 

Ilonę Mróz - Prokurenta samoistnego,  

a 

Panem/Panią .........................................................................  prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą ....................................................................................................... , wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:  ......................... , REGON:………………., 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

zwane dalej Stroną bądź Stronami 

o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest: 

1. Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych na zasadach opisanych w artykułach 

37-39 RODO, w tym m.in.: 

1) monitorowania przestrzegania przepisów i regulacji wewnętrznych z zakresu ochrony 

danych osobowych, 

2) opiniowania umów, procedur, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod kątem 

ich zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w sposób elektroniczny - w terminie 

trzech dni roboczych, a w sprawach skomplikowanych do 7 dni roboczych - opinia 

przygotowana przez radcę prawnego; 

3) dbałości o kompletność i adekwatność do obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych instrukcji i procedur dotyczących zarządzania systemami informatycznymi 

służącymi do przetwarzania danych osobowych, 

4) prowadzenia monitoringu i kontroli działania zabezpieczeń systemów informatycznych 

i innych zbiorów ewidencyjnych celem ochrony danych osobowych zgromadzonych w tych 

systemach, 

5) przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadku naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych, 

6) pomoc w opracowywania odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, 

7) pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz pracowników  

i klientów Zamawiającego, 

8) nadzoru nad działaniami zwiększającymi świadomość personelu w zakresie ochrony 

danych osobowych, w tym prowadzenia szkoleń w tym zakresie, 
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9) konsultacji i doradztwa na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania oceny skutków 

dla ochrony danych, o ile jest to wymagane. 

2. Wykonawca dostarczy bezpłatnie elektroniczny system użytkowy wspomagający 

prowadzenie dokumentacji dotyczącej RODO, do bezpłatnego użytkowania w okresie 

funkcjonowania umowy. W celu realizacji Zamawiający zawrze ze Wykonawcą umowę 

licencyjną. Prawa autorskie i majątkowe do systemu należą do ______. 

§2 

1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa z zapewnieniem 

właściwego poziomu zabezpieczeń danych również od strony informatycznej oraz zobowiązuje 

się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności właściwej dla 

profesjonalisty. 

2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania umowy zarówno  

z udokumentowaną wiedzą prawną jak i informatyczną na poziomie ukończenia studiów 

wyższych 

3. Wykonawca zapewnia, że osoby które będą współpracować przy wykonaniu umowy 

nie były prawomocnie skazane za przestępstwa gospodarcze, skarbowe i inne. 

§3  

1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wynosi: 

za realizowanie zadania określonego w § 1 ust. 1 - _____ zł (słownie: __________) brutto  

z należnym podatkiem VAT (netto: _____) płatne co miesiąc. 

2. Płatności będą dokonywane w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury od Wykonawcy. 

§4  

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będą:  

a) _______________ 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą: 

3. ______________Zmiana osób wymieniowych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy.  

W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron - zobowiązana jest ona 

powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni. 

§5  

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczone usługi wykonywać niezwłocznie, przy 

uwzględnieniu charakteru, stopnia zawiłości, przygotowania przekazywanych spraw oraz 

konieczności udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów. 

2. Wykonawca dołoży odpowiednich starań, aby czynność była wykonana w terminie 

odpowiednim dla prawidłowej realizacji czynności. 

3. W celu umożliwienia Wykonawcy prawidłowego wykonywania Umowy Zamawiający 

zobowiązuje się do współdziałania ze Wykonawcą w celu należytego wykonania Umowy.  

W szczególności Zamawiający. zobowiązuje się niezwłocznie udzielać Wykonawcy 

poprawnych i kompletnych informacji, dokumentów lub innych materiałów wymaganych do 

wykonania zamówienia. 

4. Jeżeli Zamawiający pozyska wiedzę, iż niektóre przedstawione Wykonawcy informację 

lub dokumenty są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, niezwłocznie 

poinformuje o tym Wykonawcę i przekaże poprawne informacje. 
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5. Wykonawca, wykonując przedmiot niniejszej Umowy, oprze wszelkie ustalenia oraz 

oceny prawne, a także przygotuje dokumentację bazując wyłącznie na informacjach, danych  

i dokumentacji dostarczonych przez Zamawiającego oraz w oparciu o przepisy prawa z zakresu 

ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy rozporządzenia RODO. Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za poprawność, dokładność i kompletność udzielonych informacji, 

ocen prawnych, opracowanej dokumentacji w przypadku, gdy informacje, dane i dokumentacja 

otrzymana od Zamawiającego okażą się niekompletne i niepełne. 

6. Wykonawca świadczyć będzie na mocy niniejszej Umowy usługi umiejętnie i rzetelnie, 

przy dołożeniu należytej staranności, na podstawie i zgodnie z dostarczonymi przez 

Zamawiającego informacjami oraz w oparciu o przedstawione przez Zamawiającego 

dokumenty. 

7. Wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę będą oparte na przepisach prawnych, 

orzeczeniach sądowych, opiniach, wyrokach i dyrektywach obowiązujących w czasie 

świadczenia usług. 

§6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszej Umowy na zasadach 

określonych w niniejszym ustępie. Umawiające się Strony uzgodniły, że łączna kwota szkód 

powstałych w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem szkód spowodowanych 

umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, jest ograniczona do kwoty uzgodnionej opłaty 

faktycznie zapłaconej przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie postanowień § 3 ust. 1 

lub 2 powyżej, na dzień powstania szkody. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niedokładne, niepełne lub nieprawidłowe 

informacje, dane lub dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego, jak również za 

nieprawidłowe uzupełnienie przez Zamawiającego dokumentacji sporządzonej przez 

Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy. 

§7 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji o dowolnym 

charakterze i uzyskanych w jakiejkolwiek formie i formacie, zarówno ustnie jak i pisemnie,  

w tym m.in. e-maile, faksy, rysunki, zestawienia, oprogramowanie, kopie elektroniczne 

dokumentów, specyfikacje, dane, diagramy, nagrania ustne lub reprodukcje, informacje  

w postaci cyfrowej, z którymi Strony zapoznały się podczas współpracy, a które odnoszą się do 

Strony, jej działalności lub sytuacji finansowej, handlowej lub prawnej. 

2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie porady, zalecenia, 

informacje lub dokumenty otrzymane w ramach świadczonych przez Wykonawcę usług, które 

zostały mu dostarczone w dowolnej formie, są przeznaczone wyłącznie do użytku 

wewnętrznego i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy kopiowane, 

publikowane lub udostępniane w jakikolwiek sposób, dystrybuowane w całości lub w części, 

chyba że jest to wymagane przez prawo. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia otrzymanych przez 

Wykonawcę dokumentów i informacji, poprzez wprowadzenie odpowiednich środków 
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organizacyjnych i technicznych, celem ochrony przed ich ujawnieniem lub wykorzystaniem 

informacji w nich zawartych przez osoby trzecie. 

§8 

Zawierając niniejszą umowę Wykonawca oświadcza, że dokumenty sporządzone przez 

Wykonawcę nie są objęte majątkowym prawem autorskim oraz, że Wykonawca z Tego tytułu 

nie będzie występował z żadnymi roszczeniami po okresie trwania umowy w stosunku do 

Zamawiającego. 

§9 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2023. 

§10 

1. Zmiana któregokolwiek postanowienia warunków umowy wymaga zgody stron wyrażonej 

na piśmie w formie aneksu do umowy. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz wszelkie właściwe przepisy prawa. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych wg siedziby Wykonawcy. 

4. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uzyskania pisemnej zgody drugiej 

Strony. 

5. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji 

wysłanej pod dotychczas znany adres. 

6. Do korespondencji strony ustalają możliwość kontaktu elektronicznego, wskazując adres 

Zamawiającego: 

_____________________ 

 

oraz adres Wykonawcy: 

_____________________ 

Zmiana adresów e-mailowych nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmiany adresu 

emaliowego przez jedną ze stron - zobowiązana jest cna powiadomić pisemnie drugą stronę 

w terminie 3 dni. 

7. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej 

ze stron.
 

 

 

 

Zleceniodawca      Wykonawca 

 

 

 

 


