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Załącznik Nr 1 

 

 

POROZUMIENIE O WYMIANIE DANYCH MEDYCZNYCH POMIĘDZY PODMIOTAMI 

WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

(odrębnymi administratorami danych) 

zawarte dnia: . 

 

pomiędzy: 

 

1. PWLD 

 

reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki: 

  

 

zwaną w dalszej części przyjmujący zamówienie 

 

a 

2. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu z siedzibą w 

Opolu,  

pod adresem ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000007719,  

NIP: 7541873654, REGON: 000294303, reprezentowanym  przez: 

Dyrektora – Krzysztofa Nazimka 

 

zwanym dalej  „Szpitalem”, 

zwanymi dalej również łącznie Stronami lub każde z osobna Stroną. 

 

 

§1. Ochrona danych osobowych 

1. W związku z zawarciem Umowy o współpracy nr w dniu, 

w ramach której przyjmujący zamówienie  i Szpital będą przekazywać sobie nawzajem dane 

medyczne pacjenta, Strony postanowiły zawrzeć Porozumienie o wymianie danych 

osobowych pomiędzy Podmiotami Wykonującymi Działalność Leczniczą (dalej jako: 

Porozumienie). 

2. Celem zawarcia niniejszego Porozumienia jest zapewnienie bezpiecznej wymiany danych 

pomiędzy Stronami poprzez uzgodnienie odpowiednich środków technicznych                                             

i organizacyjnych związanych z wymianą danych osobowych z uwzględnieniem przepisów 

obowiązującego prawa w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych 

następuje wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub 
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leczenia pacjentów przez Szpital i Przyjmujący zamówienie, jako trudniące się zawodowo 

leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych i są zachowane pełne gwarancje 

ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (j.t z 2019 r., Dz.U. poz. 1781 z późn. zm.) i innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Strony oświadczają że są prawnie obowiązane do prowadzenia, przechowania i udostępniania 

Dokumentacji medycznej, a także zapewnienia ochrony danych zawartych w tej Dokumentacji, 

w sposób określony w art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta we 

własnym imieniu i na własny rachunek. 

5. Szpital oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r. Dz. U. 

poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2020 

r. Dz. U. poz. 849 z późn. zm.) jest administratorem danych osobowych pacjentów 

kierowanych na badanie. 

6. Pracownia ….. oświadcza, że w zakresie prowadzonej przez siebie działalności leczniczej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r. Dz. U. 

poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2020 

r. Dz. U. poz. 849 z późn. zm.) jest administratorem danych osobowych pacjentów, 

pozyskanych z systemu Szpitala (Systemu AMMS). 

7. Strony oświadczają, że w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych pacjentów 

wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne o których mowa w art. 32 RODO, aby 

zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia ochrony 

danych osobowych w przypadku podmiotów przetwarzających szczególne kategorie danych 

osobowych. 

8. Strony oświadczają, że każda z nich jest odpowiedzialna niezależnie za realizację praw 

podmiotów danych, określonych w art. 12-23 RODO w odniesieniu do danych osobowych, dla 

których jest administratorem, przy czym w przypadku konieczności sprostowania lub 

usunięcia danych osobowych pacjenta, które mogą mieć wpływ na prawidłowość udzielenia 

świadczenia zdrowotnego, życie lub zdrowie pacjenta, strony realizują obowiązek wskazany 

w art. 19 RODO bez zbędnej zwłoki. 

9. Szpital, w celu realizacji Umowy o współpracy, udostępnia przyjmującemu zamówienie 

kategorie danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

rodzaje, zakres i wzory dokumentacji medycznej oraz sposób jej przetwarzania §  9 p.2. 

10. Przyjmujący zamówienie,  w celu realizacji Umowy o współpracy, udostępnia Szpitalowi wyniki 

badań diagnostycznych zawierające dane osobowe pacjentów, którym Szpital wystawił 

zlecenie na badanie.  

11. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, realizowane jest 

w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych i realizowane jest na podstawie art. 26 

ust. 3 pkt. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. z 2020 r. Dz. U. poz. 

849 z późn. zm.) 



 

 Strona 3 z 3 

12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe 

zabezpieczenia własnych systemów, kanałów kontaktowych oraz przetwarzanych danych, 

które będzie wykorzystywał do komunikacji ze Szpitalem. 

13. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za nasuszenia ochrony danych 

spowodowane działalnością osób przez nią upoważnionych. 

14. Przyjmujący zamówienie odpowiada za właściwe zabezpieczenie danych osobowych, które 

uzyskał od Szpitala, które pozostają w jego dyspozycji jako odrębnego administratora danych 

i jednocześnie zapewnia, że dane te nie będą wykorzystywane w celach innych niż 

przewidziano w Umowie o współpracy, niniejszego Porozumienia oraz w zakresie 

wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 


