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Umowa powienenla prutwarzania daaycll osobowydt 
Zawaria w dai. rob. (dalej: lJmowa) 

pomi¢zy 

z siedzibt} 
prowadzonego przez s¥i 

, uJ. 
w 

REGON: • NIP: 
, pod numerem KRS , 

, wpisanym do Re:jestru Przedsi~0rc6w 
zwanym dalej Adm nistratorem. 

a 

Rocbe Diagnostics Polska Sp. Z o. o. z siedzib~ w Wllrszawie. przy ul . Wybrzeu Gdyii 'e 6B, 01·531 Warszawa. 


wpisan4 do rejestru pnedsi~iorc6w prowadzonego pnez Sfl.d Rejonowy dIs m.st. Warszawie XII Wydzial 


Gospodarczy Krajowego Rejestrn ~ego pod nwnerem KRS 0000132695. NIP: 527-23 22~, kapital zaldadowy 

8 000 000 zl, zwanlt dalej Procesorem, 


reprezentow8llll przez: 


lA}cznie zwanych .,Scroaami" 


Majllc WI uwiSdze, le: 

• 	 w dniu .L ................I....+Strony zawarly umow~ .~••...••••.•.•.••....•.. ( 


ktt'Jrej przedmiotemjest .... ~..~ ..... 


• 	 ustugi Madczone pr.rez ProccsoI1l w ramach Umowy gtownej SlJ ~e z wy~ 


operacji na danycb osobowych w imieniu Administratolll, 


• 	 Administrator, jako administrator danych osobowych jest obowi!p!8DY za 

Procesora danycb osobowych w jego imieniu b¢zie odbywato si~ zgodnie z 

Pariamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 k.wietnia 2016 r wsprawie ochrony os6b 

fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie sw ego przeplywu takich 

danych omz uchylenia dyreldywy 95/46IWE (og6\ne ro2pO~e 0 ochrome 

Strony postanowily zawrree umow~ 0 Dast~pujllCej treSci: 

§1 

Defioicje 


Utytew umowie okreSlenia ~ mjafy ~ujlfCe maczeoi.e: 


I) 	 Rozpol"l.lldzeoie (U~) 2016/679 - oznacza rozpor~nje Parlamentu Europejs ego i Rady (VE) 20161679 

z dnill 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ocbrony os6b fizycmych w zwi;p:ku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takicb danych oraz uchylenia d ktywy 95/461WE (og6Jne 

rozpol'Zltdzenie 0 ochronie dlUlych); 



jak zbieranie, utrwalanie, 

yfikowanie, pobieranie, 

iB i mbowiqzuje si~ je 
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2) Umowa gMwaa - omacza :zaw8rt4 prze:z S1rony umow~ 0 swiadczenie ushlS Z 

3) Ustagl-o~~ usJugi serwisowe wyrob6w medycmych uZywanycb pnez A inistntora, wykonywane 

w zakresie koniecznym do wykonania Umowy gl6wnej; 

4) admlniBtnror - oznacm oso~ fiZYClJ111 tub prawntJ. organ publicmy. jedno ~ lub irmy podmiot., ktOry 

samodzielnie'lub wsp6lnie z innymi ustala cele i sposoby pnetwarzania danych sobowyc:h; 

5) daM esobowe - oznacza dane w rozumieniu art. 4 pkt I) Rozporz¢zenia E) 20161679, tj. wszelkie 

6) 	 uaruszeDie oc:brony DB.yeb OsGbowycll - omacza 

przypadkowego lub niezgodnego z prawem mjszczenia, 

ujawnienia lub nieupruwnimtego dostypu do Danych Osobowych przesyfanyc , przecbowywanych Jub w 

inny spos6b przetwarzanycb; 

7) 	 OrgaD aadzoruy - omacza niezaletny organ publiczny ustanowiony przez paii. two czronkowskie zgodnie 

zart. 51 Rozporn¢zenia(UE)2tlJ6/679; 

8) 	 p~anuir - o:znacza operacj~ lub zestaw operacji wykonywanyc:h na danyc osobowych Jub zestawach 

danych osobowych w spos6b zautoma1yzowany lub niezautomatyzowany, 

organizowanie, pol"llfdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub 

przegll\danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpows 

udost~pnia.nje, dopasowywanie lub hlczenie, ogBlliczanie, usuwanie hlb nj 

9) podmiot przetwanajllCY - omacza oso~ fiZYC2Illllub pfllwnlJ, organ publiczny, ednostk~ lub inny podmiot, 

IdQry przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

10) pa6stwo trzecie - oznacza pailstwo nienale4Ce do Europejskiego Obswu Gos 

§2 

PnedmiClI UIDOWY 

Prz.edmiotem niniejszej umowy jest ok:reSleoie zasad przetwanania oraz zabezpieczania ych osobowych, kt6re 

Procesorprzetwarza w imieniu Administratora. 

§3 

informacje dotycZlIce zidentyfikowanej lub mmiiwej do zidenlYfikowania osoby fizycznej; 

do 

I. 

Dane Oliobowe przetwarzane przez Procesora w imieoiu Admiois tora 

powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych. medycznych pa.cjent6w Admin strators (dalej, jako ,,Dane 

Osobowe"') na pcltrzeby swiadczenia UsJug, do tt6rych reaJizacji Pnx:esor obowiip.al si~ w Umowie 

gl6wnej. 

2. 	 Procesor, jako podmiot przetwarzaj¥y przyjmuje Dane Osobowe do pf2Etw 

przetwarzae w imieniu Administratora na zasadach okreSlonych w niniejszej 

3. 	 Na powierzone Zleceniobiorcy Dane Osobowe skl8daj~ si~ nastwujllce typy 

http:obowiip.al


ania od Zleceniobiorcy 
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szc:zeg61noSci 0 ~enill dotychczasowego podmiotu przetwarzajilcego 


rezygnacji z uslug innego podmiotu przetwarzajljcego, oraz z zastrze1eniem ust. 2. 


2. 	 Administratorjesuprawniooy do wyrai.eni& spm:ciwu wobec dalszego plwi .a przetwarZania Danych 

Osobowych ustugodawcy wskazanemu przez Procesora w tenninie 7 dni ad 

infonnacji 0 planowanym dalszym powierzeniu icb przetwarzania innemll 

lub 0 zastllpieniu dotychc2BSowego podmiotu przetwarzajllcego przez innego 

zlot1:nia sprzeciwu przez Zleceniodaw~ datsze powierzenie przetwarzania 

Procesora podmiotowi obj~u sprzeciwemjest niedopuszczalne. 

3. 	 Pnx:esor jel>1 zobowilJ2BllY zapewnic. it inny podmiot przetwarzaj'fC)'. z k16reg 

przy przetwarzaniu Danych Osobowych daje wystarczajllCe gwarancje wdrote . a odpowiednich srodk6w 

technicmych i orxanizacyjnych. by przetwammie spelnialo wymogi Rozpo ia (UE) 10J 6/679 i 

chronilo prawa os6b, kt6rych dane dotycUJ. 

4. 	 Dallize powier:zenie czyMoSci przetwan:ania mnemu podmiotowi przetwarzaj u, 0 ktOl)'ll1 mowa w § 4 

ust. ). jest moMiwe jedynie pod warunkiem naJotenia przez Procesora na ten' y podmiot PlzetWarzajlJCY 

na moey umowy tych samydl obowiltZk6w ochrony danych. jakie spoozywajll n Zleoeniobiorcy w ramach 

niniejszej urnowy, w szczeg61noSci obowi~ wdrot.enia odpowiedni' ~rodk.6w technicmych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom art. 32 Ko nia (lIE) 2Ot6l619. 

5. 	 W pnypadku. gdy powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innemu p iotowi pnetw8rzaj~emu 

przez Procesora wUJie si~ z transferem tycb danych do pa6stwa trzeciego, kt6re n mpewnia odpowicdniego 

poziomu ochrony danych osobowycb na swoim terytoriwn i jednocze~n.ie 

umo:ilwiajl!C)'ch transfer Danych Osobowych do tego paflstwa trzeciego. 

podmiotem przetwarzajllcym z1okalizowanym w takim paiistwie trzecim urnow~ 

a. 	 ..Standardowe KJauzule Umowne'" przyj~ na mocy Decyzji Komisji 1018'71EU z dnia 5 lutego 

2010 r. w sprawie przekazywania danych osobowych z lcraj6w Dnii Eu opejskiej do proces0r6w z 

paristw tnecicb, baldi 

b. 	 "Standardowe Klauzule Ochrony Danych" przyj~te zgodnie z art. 46 ust 2 lit c i d Rozpol7.lldzenia 

(UE) 20161679, 

lub upowami na pismie Procesora do podpisania wyzej VI'Skazanej umowy w jeg imieniu. Zawarcie 

takiej UDl()wy z podmiotem przetwarzajllCym zlokalizowanyrn w paDstwie trzeci uprawnia Procesora do 

korzystania z usiug lego podmiotu przetwarzajllcego przy pnetwarzaniu Danych Osobowych. 

7. 	 Umowa, wskazana w ust 6 i ust. 7 powyi:ej mwieranajest w fonnie pisemnej. ym6g pisemnoki umowy 

spclnia wnowa lSwarla w funnie elektronicznej. 

8. 	 Procesor ponosi wobec Administratora ~ odpowiedzialnoSC m niewywi~i 

przetwar74i1lcego, kt6remu powienyt przetwarnmie Danych Osobowych, ze spa 

obowilfZkow ochrony danych. W takim przypadku Administrator rna prawo . zaprzestania korzystmia 

przez Procesora z uslug tego podmiotu w procesie przetwarzania Oanycb Osobo ych. 

jest innych podstaw 

zawierajQclI: 

aj~cych na nim 

http:jednocze~n.ie


iwmentoWlllle poleceni.e 

srodk6w ich zabezpi . zarowno w obesie 

, 1"Z.etW8Jr7lU 

ze Z 

dotyCZll Dane Osobowe 

mu infonnacj , pomaga Administrators 

page 0• _ 	 _...... ... ..... I'OJ I I."".,J I II I 01\ 

15 
ObowilfZki Zleeealobiorcy 

1. 	 Procesor jest obowillZMY przetwarzaC Dane Osobowe wybjemie 

Administnllora, co dotyczy tet przekazywania danych osobowyeb do paJist 

mjrrdzynarodowej, przy czym za udokmnentowane polecenie Admini ra uwai.a sj~ pllecenia 

przekazywane drogtl elekttonieZllIl lub na pismie. Powyiszy obowil}zek: nie d czy sytuacji, gdy wym6g 

przetwarzanill Oanych Osobowych nakbda na Procesora prawo Unii Europejski 'tub prawo tub prawo kraju 

jego siedziby, W takim przypadku pned rozpo~iem przetwarzania Procesor informuje Zleceniodaw~ 

o tym obowitp:fru prawnym, 0 i1e prawo to rue zabnmia udzielania takiej infumJ 'j Z uwagi na wamy jntercs 

publiczny. 

2, 	 Procesor jest odpowiedzialny za ~ powierzonych mu do przetwarzania Ooobowych, 

3, 	 Procesor podejmuje wszelkie srodki wymagane na moey art. 32 Ro ia (UE) 2016/619 w eelu 

zapewnieoia bezpieczeitstwa Danych Osobowych. 

4. 	 Procesor zapewnia, by osoby upowazruone przez mego do przetwarza.nia dany h osobowych zobowilfZ3tr 

sj~ do zacltowania ~emnicy Danych Osobowych i 

obowiljZ)'W8llia mniejszej wnowy, jaki i po jej rozwiqzani u. 

5. 	 Procesor przestrzega wanmk6w korzystania z usJug innego podmiotu DI

§ 4 niniejszej umowy. 

6. Na i:;Jdanie Administratora, Proc.esor poinformuje Zleceniodaw~ 0 lokaJi 'i przetwanania DaIlycb 

Osobowych przez ProcesOTil oraz inne podmioty przetwamUCl(:e, 0 kt6rych mow 

7. 	 Procesor, biOf'llC pod \SWager cbandder pnetwarzania, jest obowilJZW1Y w 

Administratora poprzez odpowiednie srodki techniczne j organizacyjne 

odpowiadania na ZlJdania owby, kt6rej dane dotyCZlf, w zakresie wykonywan a jej praw okreSlonych w 

rozdziaJe m Rozpof2Jldzenia (00) 2016/679, w szczeg6lno&ci Procesor jest 

Z1ec:eniodaw~ 0 wszelkich otrzyrnanych pytaniach tub z.taniach o.s6b, kt· 

(podmiot6w danych). Przekazanie przez Procesora wytej wskazanych inform 

ale rue p6iniej nit w tenninie 3 d1!i od otrzymania pytania lub z.¢m.ia od 

jest uprawniony do samodzielnego - w szczeg61noki bez kOllsuJtacji 

odpowiedzi ID pytauia i podejmowania dziatan w zwilf2lru z ~iami podmi 

w § 4 niniejszej urnowy. 

8. 	 Procesor, uwzgJ"dniajlfc charakter przetwarzania 01'82 dostwne 

wywilfZ8C si~ z obowi<tzkow okreSlonych wart. 32-36 ~nia (UE) 201 J679. 

9. 	 Procesorjest obowi¥<IDY udostl?pnic Administratora wszelkie informacje niezb e do wykll28Jlia, i.t spetnia 

obowi¢Q okres\one w niniejszym paragrafie umowy oraz umoitiwia Admini 
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przez niego audytorowi p.raprowadzanie audytOw, o.kt6rych mowa w §6 niniej 

do nich. 

]0. 	W ~zobowi~em okreSlonym w lISt. 9powyiej Proceoor niezwtocmie infonnuje ZlecatiOOaw~ 

je:teli jego zdaniem wydaIle mu polecenie stanowi narusrenie RozpofZlld7enia ) 2016/679 lub irmych 

pm:pisOw Uoii Europcjskiq lub kraju jego slcdziby w zakrc:5it; odIrony daoych 

II. 	Procesor niezwlocznie poinfonnuje Zleceniodawcft 0 jakimkolwiek post 

admirilimcyjnym tub _wym, doty~ przetWatZ3I1ia Danych 0 

jakiejkolwiek: decyz,ji adminiwacyjnej lub orzeczeniu dotycZ4CYm przetw 

skierowanej do Zleceniobiorcy, a takZe 0 wszeIkich czynnoSciach komoInydl 

organ nadzorczy oraz 0 wynikach takiej kontroli, jeuJi jej zakresem obj~o 


ZIeceniobi.orcy na podstawie niniejszc:j umowy. 


12. Procesor po stwierdzeniu naruszenia odlrony D8Dych Osobowych jest zooo y bez z~dnej zwtoki 

zgIosit je Adrninistratora wskuuj.,c w ~u; 

8. 	 charakternaruszenia ochrooy Danych Osobowych. w tyro w miar~ mo1Ji 

i przybli1:onct lic~ osOb, ktOIych dane dotycn}. oraz kategorie i pnybli . li~wpisaw Danych 

Osobowych, kt6rych dotyczy naruszenie; 

b. 	 opis moZliwych konsekwencji narusu:oia ochrony Danycb Osobowy-ch; 

c. 	 opis srodk6w zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w elu zaradzenia naruszeniu 

ochrony D_ych Osobowych. w tyro opis dziataR ~~chw celu zmini imwania ewentualnych 

negatywnych skutkOw naroszenia. 

§6 

Prawo audytB 

] . 	 Administrator jest upnlwoiony do przeprowadz.enia audytu przetwarzania Dan 

niniejszej Umowy w celu zweryfIkowania, czy Prooesor spelnia obowiqzki 

umowy. 

2. 	 Strony ustalajll nastcrpujllce zasady prowadzenia audytu, 0 kt6rym mowa w ust. 1 powyiej: 

a. 	 Audyt moLe polegae zar6wno na hldaniu przedstawien.ia doIrument6w 0 infonnacji dotyC74C}'ch 

przetwarzania danych, jak i na czynnosciach kontrolnych prowadzonyc w miejscu przetwarz.ania 

danych w tr'Bkcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedzial do piapku, z wyl~iem 

soMt i swi~) wgodzinach od 10:00 do 16:00, po uprzednim poinfonno aniu Z1eceniobiorcy droM 

eleJdroniClJUl nil adres e-mail: krzys2to[gabrylewski@roche.com 0 term nie audytu i jego zakresie, 

co najmniej na 14 dni przed rozpoc~ciem audytu. 

h. 	 Administrator prowadzi audyt osob$:.ie Jub 72 poSrednictwern nic:mletnych audytor6w 

ze~h, kt6ny zostali upowalDie:niu pm:z Adminisb'atora do Ol'ZIeDn>Wllidze:ni·a audytu wjego 

imieniu. 

slone w § 5 niniejszej 

http:osob$:.ie
mailto:krzys2to[gabrylewski@roche.com
http:przedstawien.ia
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3. 	 CzynnoSci kontroJne prowadzone w lOku audytu. 0 kt6rych mowa w § 6 • 2 lit. a, IDOA pol. w 

szczeg6looSci na spor~u: 

a. 	 notatek z przeprowadzonycb. czynnoBci (w ~ ooUItek odebranyclt wyjaSnien i 

przeprowadzonych ogJ¢zin), 

b. 	 kopii dokumentaw ~ pn:etwamUlia Danych Osobowycb. 

c. 	 wydruk6w Danycn Osobowycb z system6w infonnatycznych, 

d. 	 wydrukOw kopii obraz6w wySwictlilll)'W na ekraoadt ~ w skIad system6w 

illfonnatycznych wykorzystywanych do przetwarzania Danych Osobo 

e. 	 kopii zapis6w rejestr6w systemOw infonnaSycznycb, 

f. 	 zapis6w konfiguracji technicZllych ~rodk:6w zabezpieczeii system6w ormatycznych, w kt6l}'Cb 

odbywa s~ (JItttwarlanie Danydt OsobowyclJ. 

4. 	 Administrator dostarcza Zleceniobiorcy kopi~ raportu z przeprowadzon go audytu. W przypadku 

stwierdzenia w toku audytu nie.7g0dn0Sci dziafaD Zlea:niobiorcy z ... \JIJIOWcl lub przepisami 0 

ochronie danych osobowych, do kt6rych stosowania Procesor jest abowi y, Procesor niezwfocznie 

mpewni zgochlSC (JItttwarlania Omydl Osobowycb z posfBnowieniami Jub przepisami. kt6rych 

naruszenie stwierdzono w raporcie z audytu. 

§7 

Odpowiedzialnol~ S1ron 

J. 	 ProcesOI" odpowiada za S2kody,jakie ~ u Administnltor.llub os6b 1rl'.eCi w wyniku niezgodnegoz 

oiniejS2l) wnowll przetw1lrZania przez Procesora Danych Osobowych. 

2. 	 W przypadku n.iewykonania Jub oiena1eiytego wykooania przezProoesora . 'ejszej umowy, Procesor 

zobowil(Zuje si~ do zaplaty odszkodowania na zasadach og6lnycb. 

§8 


PoslaaowieDia koocowe 


1. Niniejsza umowa mstaje zawarta na czas obowiltZY'WJ1ia Umowy gt6wnej. 


2, Wypowiedzenie Umowy gt6wnej skutkuje rownoczesnym wypowiedzeniem ni iejszej umowy. 


3. 	 W przypradJru, gdy wyniki audytu, 0 ktOl}1JI DlOwa W § 6 niniejszej umowy I kontroli przeprowadzooej 

przez organ nadzoJU U Zleceniobiorcy lub innego podmiotu przetwarzaj'lcego, 6remu Procesor pov.ienyt 

przetwammie Danych Osobowycb ~ ii; Procesor w sposOb za~ini y nuuszyl postanowienia 

niniejszej umowy, lub w przypadku nieuwzgl~ienia przez Procesora 14dania. ktarym mowa w § 4 liSt. 7 

niniejsZ2j um~'Y. Administrator"jest upnwniony do rozwi~a tej umowy ze natychmiastowym. 

4, 	 W przypadku rozwiqzania niniejszcj wnowy. Proccsor zaletnic od docyzji A 

Administnllon powierzone Dane Osobowe. w tym wszelkie noSniki 2llwi 

niezwlocmie j nieodwracalnie niszczy wszelkie kopie dokument6w i zapis6 na wszelkich nosnik.ach, 

istralora usuWIllub ZWf8ca 
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zawienUlfCYch Dane Osobowe - jdJi ~niki te nie podl~ zwrotowi do Adm jstratora, dlyba!e prawo 

Unii Europcjskiej lub prawo kraju siedziby Zleceniobiorcy nakazuj~ Zleceniobi 

Danych Osobowych. W takim przypa.dku za przctwar7..anic wlw danydi po ro iu niniejszcj umowy 

Procesor odpowiada jak administrator. 

S. 	 Procesorjest obowilJZlUlY niezwlocznie wykonae obowi~ 0 kt6rym mowa w 4 powyiej, nie p6iniej 

jeclnak nit w terminie 14 dnl od rozwill2Jlllia niniejszej umowy, jak r6 'et poinfonnowaC 0 tyro 

Z~ ua piSmie w tenninie 3 dni odjego wytonania. 

6. 	 WszeUtie 2I11iany lab uzupelnieoia w niniejszej umowie wymagaj~ .zacbowama fi pisemnej pod rygoreUl 

nicwaZnoSci. 

1. 	 W kwe;,tiach rueuregulowanych niniejsZ4 umowll mlUll zastosowanie przepisy Kodcksu Cywilnego oraz 

Ro~(UE) 20161679. 

8. 	 Wszelkie spory wynikJe "ZJ! stosunku prawnego obj~go niniejSZll wnoWl! ro b~ przez Sl}d 

wtaSciwy dla siedziby A~stra1onI. 

9. 	 Umow~ SPOl71ldzono w dw6chjedJJobrzmi~ych egzemplarzach, po jednym dla 

Administ.rator 	 Proccsor 


