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UMOWA 

zawarta w dniu …………….. roku w Opolu, zwana dalej „umową” 

pomiędzy: 

Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im.  św. Jadwigi z siedzibą  

w Opolu przy ul. Wodociągowej 4 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Nazimka - Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienia”  

a 

……………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie”.  

 

Strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy; 

obowiązki Przyjmującego Zamówienie  

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zamówienie na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania i opisywania badań echokardiografii (UKG). 

2. Zakres świadczeń obejmuje szacunkowo 1 mln populację województwa opolskiego, może 

również dotyczyć pacjentów spoza województwa oraz pacjentów UE. 

3. Świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową będą wykonywane w siedzibie Udzielającego 

Zamówienia. 

4. Dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych ustalone będą w harmonogramie 

opracowanym przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa i potwierdzone do realizacji przez 

Przyjmującego Zamówienie.  

5. Informacja o przystąpieniu do realizacji przyjętego zamówienia Przyjmujący Zamówienie 

przekazuje pielęgniarce dyżurnej oddziału, w którym przebywają pacjenci skierowani  

na badanie UKG. 

6. Do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy wykonywanie i sporządzanie wyników 

badań UKG, wykonanych hospitalizowanym pacjentom Zespołu. 

7. Do obowiązków ogólnych Przyjmującego Zamówienie należy ponadto: 

1) przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej, a w szczególności: 

a) zachowanie należytej staranności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

b) zachowanie tajemnicy lekarskiej 

c) życzliwego stosunku wobec pacjentów,  

d) zachowanie życzliwego stosunku wobec współpracującego personelu,  
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2) dbanie o udostępnione przez Udzielającego Zamówienie pomieszczenia, sprzęt  

i aparaturę medyczną oraz podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie ich 

przed kradzieżą i zniszczeniem, 

3) przestrzeganie zasad wynikających z wdrożonego i obowiązującego u Udzielającego 

Zamówienia Systemu Zarządzania Jakością ISO,  

4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

8. W celu prawidłowej realizacji umowy Przyjmujący Zamówienie, we współpracy z innymi 

lekarzami udzielającymi świadczeń w WSZN im. św. Jadwigi, zobowiązuje się do zapewnienia 

ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy 

zawartej przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zgodnie  

z zasadami realizacji świadczeń wynikającymi z tej umowy. 

9. Maksymalna wartość zobowiązania finansowego wynikająca z niniejszej umowy wynosi 

…………………………. 

§ 2 

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

wynikającym z niniejszej umowy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i ogólnie 

przyjętymi zasadami etyki zawodowej, a także z należytą starannością i możliwościami 

wynikającymi ze środków udostępnionych przez Udzielającego Zamówienia. 

2. Po uzyskaniu zgody Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie może czasowo zlecić 

zastępcy udzielanie świadczeń zdrowotnych i związanych z tym obowiązków, określonych  

w niniejszej umowie. 

3. Zastępcą może być osoba posiadająca kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych,  

o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie odpowiada za czyny zastępcy jak za czyny własne. 

5. Koszty zastępstwa ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

6. Przyjmujący Zamówienie posiada nr telefoniczny …………… pod którym będzie dostępny oraz 

nr tel. zastępcy (pod którym będzie on dostępny).   

7. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek informowania Udzielającego Zamówienia                   

o każdorazowej zmianie w/w numeru telefonicznego.  

8. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok sądów powszechnych,  

ani zawodowych sądów lekarskich, który uniemożliwiałby mu wykonywanie niniejszej umowy.  

9. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia  

do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdził przedstawieniem 

stosownych dokumentów. Kopie dokumentów zostały przedłożone Udzielającemu Zamówienia.   

10. Ewentualne inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie nie mogą ograniczyć 

dostępności i jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych. 

11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy przestrzegać 

obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji 

i innych przepisów porządkowych, wydanych przez Udzielającego Zamówienia. 
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12. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów określających prawa  

i obowiązki pacjenta. 

 

§ 3 

Prowadzenie dokumentacji medycznej 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

a) prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów zgodnie ze standardem dokumentacji 

obowiązującej u Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie ponosi 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu Zamówienia i osobom trzecim 

nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji;  

b) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej wg standardów obowiązujących                                 

u Udzielającego Zamówienia, 

c) przekazywania na żądanie Udzielającego Zamówienia informacji dotyczących realizacji 

przyjętego zamówienia, w szczególności zaś do udostępniania danych do analiz 

ekonomicznych,  

d) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających                        

z Ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, 

e) udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami                 

w tym zakresie, w trybie ustalonym przez Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z zasadami prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej oraz prowadzenia i wydawania dokumentacji medycznej obowiązującymi  

u Udzielającego Zamówienia. 

 

§ 4 

Obowiązki Udzielającego Zamówienia; 

zasady udostępniania środków niezbędnych do realizacji umowy 

1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu Zamówienie                            

w granicach rzeczowej potrzeby dostęp do pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów 

leczonych przez Przyjmującego Zamówienie. 

2. Udzielający Zamówienia jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia Przyjmującemu 

Zamówienie pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych, do udzielania których Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy.  

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury, o której mowa  

w § 4 ust. 2 i zobowiązuje się do używania jej zgodnie z zasadami bhp i właściwymi 

instrukcjami obsługi.  

4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania w należytym stanie     technicznym 

sprzętu i aparatury medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych 

niniejszą umową. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany  
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do niezwłocznego informowania Udzielającego Zamówienia o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sprzętu, o którym mowa powyżej. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego Zamówienia, w szczególności co do: 

a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości; 

b) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności  

za udzielane świadczenia; 

c) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 

2. Nadzór nad należytym wywiązywaniem się Przyjmującego Zamówienie z postanowień 

niniejszej umowy powierza się Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.   

3. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w § 5 ust.1, Przyjmujący Zamówienie przyjmuje  

na siebie obowiązek poddawania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych 

uprawnionych organów i osób, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Przyjmującego 

Zamówienie o planowanej bądź rozpoczętej kontroli dotyczącej zakresu przedmiotowej umowy. 

Przyjmujący Zamówienie ma prawo aktywnego uczestnictwa w tej kontroli. 

5. W razie stwierdzenia naruszenia umowy, Udzielający Zamówienia uprawniony jest do nałożenia 

na Przyjmującego Zamówienie kary umownej w wysokości 150 zł  za jedno naruszenie. 

Nałożenie kary nie wyłącza obowiązku naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary, 

której dochodzenie odbywać się będzie na zasadach ogólnych.  

6. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo potrącenia z bieżącego wynagrodzenia 

Przyjmującego Zamówienie kwot naliczonych kar, o których mowa w ust. 4  w przypadku, gdy 

po zawiadomieniu Przyjmującego Zamówienie o stwierdzonych nieprawidłowościach  

i wyznaczeniu terminu ich usunięcia, Przyjmujący Zamówienie nie usunął naruszenia  

lub nieprawidłowości.  

7. Przyjmujący zamówienie wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzanej przez 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie prawidłowości 

wykonywania świadczeń medycznych oraz prowadzenia sprawozdawczości statystycznej  

i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim. 

Ubezpieczenie. 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego 

zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729). 
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2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest udokumentować Udzielającemu Zamówienia fakt 

zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej okres, na który została zawarta niniejsza umowa  

i zapewnić jej obowiązywanie przez cały okres trwania umowy. Niedopełnienie obowiązku,  

o którym mowa w niniejszym ustępie nie zwalnia Przyjmującego Zamówienie  

od odpowiedzialności za wykonywanie niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia solidarnie odpowiadają za szkody 

wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

 

§ 7 

Tajemnica służbowa i zawodowa 

1. Żadna ze stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody drugiej 

strony, z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego albo z prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji, a także  

w związku z korzystaniem przez stronę z pomocy prawnej.  

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy 

dotyczącej informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących 

Udzielającego Zamówienia nie podanych do wiadomości publicznej.  

 

§ 8 

Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. r. do dnia …………… 

2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta z zachowaniem 

2-tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia istotnych postanowień 

niniejszej umowy, tj., gdy: 

a) w wyniku dokonanej przez Udzielającego Zamówienia kontroli stwierdzono niewypełnienie 

przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie,  

a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu i złą jakość 

świadczeń, 

b) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 

przeniósł na osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego Zamówienia. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie: 

a) nie udokumentuje zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                

o której mowa w § 6 ust. 1, 

b) dane zawarte w ofercie Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe, 

c) Przyjmujący Zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa  

w § 7, 

d) Udzielający Zamówienia pozostaje przez 2 miesiące w zwłoce z zapłatą należycie 

udokumentowanych należności Przyjmującego Zamówienie, 
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e) Przyjmujący Zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację 

umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 

f) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy, a także opuści 

bez uzgodnienia miejsce świadczenia usług, nie przystąpi do realizacji umowy, odmówi 

poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi 

podejrzenie ich użycia. 

4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 

5. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia wszelkie dokumenty, 

powierzoną dokumentację medyczną oraz materiały objęte tajemnicą służbową,  

jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej 

wykonywaniem.   

 

§ 9 

Wynagrodzenie Przyjmującego Zamówienie 

 

1. Przyjmującemu Zamówienie z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………. brutto za 1 prawidłowo wykonane i opisane 

badanie UKG.  

2. Przyjmujący Zamówienie gwarantuje stałość ceny przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych (miesiące 

kalendarzowe) stanowić będzie iloczyn liczby wykonanych opisów i ceny jednego opisu. 

4. Podstawą wypłaty należności jest rachunek wystawiony przez Przyjmującego Zamówienie 

sprawdzony i zaakceptowany przez osobę upoważnioną przez Udzielającego Zamówienia.  

Do rachunku dołączony będzie wykaz przeprowadzonych świadczeń, sporządzony według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wskazany na wystawionym przez 

Przyjmującego Zamówienie rachunku za świadczenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania. 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 

Udzielającego Zamówienia. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnej. 

2. Zmiany wprowadzone do umowy nie mogą powodować zmian niekorzystnych  

dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie, chyba  
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że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa.  

4. Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązane  

są rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach 

spornych strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu  

na siedzibę Udzielającego Zamówienia.    

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:                               UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: 
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Załącznik nr 1  

do umowy z dnia ………………….. roku  

 

  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

§1 

1. Udzielający zamówienia stosownie do art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych zwanej dalej Ustawą, powierza przetwarzanie danych osobowych Przyjmującemu 

zamówienie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 

2. Udzielający zamówienia jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy. 

3. Dane osobowe przetwarzane będę w siedzibie lub innej lokalizacji wybranej przez Przyjmującego 

zamówienie. Lokalizacja ta musi umożliwiać spełnianie warunków określonych w niniejszym 

załączniku. 

§2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu 

realizacji przedmiotu Umowy i w zakresie określonym w umowie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 ustawy 

oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do: 

1) Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2) Dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych w tym obsługi systemu informatycznego 

oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób 

posiadających wydane przez niego upoważnienie. 

3) Zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych. 

4) Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

5) Dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji umowy, między 

innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych 

oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych przy użyciu 

urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych. 

§3 

1. Przyjmujący zamówienie nie będzie udostępniał danych osobowych objętych niniejszą umową 

osobom trzecim i nie będzie podpowierzał ich przetwarzania bez uzyskania pisemnej zgody 

Udzielającego zamówienia. 

2. Wydając zgodę Udzielający zamówienia ma prawo określić zakres i zasady ewentualnego 

udostępnienia lub podpowierzenia, a Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dostosować się do 

warunków określonych przez Udzielającego zamówienia. 

§4 

1. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy będą ze sobą ściśle współpracować za 

pośrednictwem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, informując się wzajemnie o 

wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na spełnienie warunków 

niniejszego powierzenia. 

2. Udzielający zamówienia ma prawo do kontroli sposobu wykonania niniejszej umowy poprzez 

przeprowadzenie niezapowiedzianych, doraźnych kontroli sposobu przetwarzania danych 

osobowych oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Przyjmującego zamówienie. 
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3. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy Udzielającego zamówienia mają prawo: 

1) Wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych. 

2) Żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego. 

3) Przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do 

przetwarzania danych 

4. Na zakończenie kontroli, o której mowa w pkt. 3 przedstawiciel Udzielającego zamówienia 

sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel 

Przyjmującego zamówienie może wnieść jednostronne zastrzeżenia do protokołu.  

5. Po kontroli, o której mowa w pkt. 3 Udzielający zamówienia może określić zalecenia pokontrolne i 

ma prawo żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z niniejszą umową, oraz 

określić termin ich realizacji. 

§5 

Po rozwiązaniu umowy Przyjmujący zamówienie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 30 dni, 

zobowiązuje się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym 

skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Przyjmującego 

zamówienie. Powyższy obowiązek nie dotyczy danych, do przechowywania których Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest na mocy przepisów prawa. 

§6 

Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w 

przypadku: 

1) Rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień niniejszego załącznika 

2) Wyrządzenia przez Przyjmującego zamówienie przy realizacji Umowy szkody Udzielającemu 

zamówienia. 

3) Uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych. 

4) Wszczęcia postępowania sądowego przeciw Przyjmującego zamówienie w związku z 

naruszeniem ochrony danych osobowych. 

§7 

W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie 

jest zobowiązany podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania 

danych powierzonych na podstawie umowy. 

 

 

 

Przyjmujący zamówienie:                                                              Udzielający zamówienia 
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Załącznik nr 2  
do umowy z dnia ……………. roku 

………………………………………………….. 
       Pieczęć Przyjmującego Zamówienie 
 
 

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ŚWIADCZEŃ 
 
 

Lp. Nazwisko i imię pacjenta Pesel pacjenta Oddział 
Data udzielonego 

świadczenia 
Rodzaj udzielonego 

świadczenia 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 


