
  Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 
Umowa nr SPZOZ ………………. 

zawarta w dniu ……………….  
pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26 38-
500 Sanok, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 
Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000059726, NIP: 6871640438, REGON: 370444345, 
 
reprezentowanym przez:  Dyrektora – Henryka Przybycienia 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
zarejestrowanym/ną w Sądzie .................................pod nr KRS ............................,lub prowadzącym 
działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(dane wg wpisów do właściwych rejestrów) …………………..……………………………………, 
adres ……………………..........., NIP …………………………, zwanym/-ą dalej Wykonawcą 

następującej treści:  
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: Umowa) jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego:  

1) Opracowanie audytów: energetycznego, oświetlenia i Odnawialnych Źródeł Energii, dla  
budynków należących do Zamawiającego zlokalizowanych w Sanoku przy ul. 800-lecia 26, 
Konarskiego 8, lipińskiego 10                                  

2) Opracowanie koncepcji zasilania obiektów Zamawiającego w media energetyczne                  
z wykorzystaniem OZE oraz sytemu zarządzania energią  

3) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), osobno dla trzech w/w 
lokalizacji, 

4) Opracowanie studium wykonalności inwestycji wraz z analizami: finansową oraz 
ekonomiczną, 

5) Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej, 
6) Przygotowanie oraz złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie w NFOŚiGW wraz                      

z załącznikami.                                      
dla projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także zarządzanie 
energią w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Sanoku .” (dalej: 
Dokumentacja).  

 
§2 

1. Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie brutto, które wynosi 
______________ złotych słownie: _________________ złotych brutto (całkowita kwota netto - 
___________ zł oraz podatek VAT _____________zł) – zgodnie z załączona ofertą. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega waloryzacji. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszelkie koszty 
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcą przedmiotu Umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie 
określonym w ustępie 4 Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem 
wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego przewidzianego w § 7 
oraz przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 5 
niniejszej umowy.  
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4. Wynagrodzenie za przygotowanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone w trzech ratach: 
a) pierwsza rata w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 zostanie 

zapłacona na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT po złożenia wniosku, o którym 
mowa w § 1 pkt 6 niniejszej umowy. 

b) druga rata w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 zostanie 
zapłacona na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT po uzyskaniu pozytywnej 
decyzji formalnej w zakresie oceny wniosku o dofinansowanie 

c) trzecia rata w wysokości 40% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 zostanie 
zapłacona na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT po zawarciu umowy o 
dofinansowanie.   

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku nieterminowej płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 
7. Wyklucza się zaliczki bądź przedpłaty na poczet realizowanego zamówienia. 
 

§ 3 
1. Wszelkie opracowania, badania, uzgodnienia, opinie niezbędne do wykonania Dokumentacji 

leżą po stronie Wykonawcy i zawarte są w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 Umowy. 
2. Zapisy Dokumentacji będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym. 
3. Dokumentację należy wykonać z uwzględnieniem zapisów Regulaminu naboru wniosków o 

dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 
1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. 

4. Opracowanie audytu energetycznego należy wykonać zgodnie z następującymi przepisami: 
1) ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tekst jedn. 

Dz.2018r. poz.966 ze zm.),  
2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego (Dz. U. nr 43 poz. 346 ze zm.),  

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U.poz .376 ze zm.), 

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.Dz.U. z 
2015 poz. 1422 ze zm.), w szczególności określone w dziale X oraz załącznika nr 2 do tego 
rozporządzenia , które będą obowiązywać od 31 grudnia 2020r ( w sytuacji gdy budynki 
Zamawiajacego będą podlegały przebudowie), 

5) dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r. 
ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią. 

4. PFU Wykonawca opracuje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności z:  
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z 

późn. zm.);  
2) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018r., poz. 1986 z późn. zm.);  
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. poz. 1129);  

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U.  nr 130, poz. 1389).  

5. Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uzwględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

6. Dokumentacja zostanie wykonana w dwóch egzemplarzach w formie papierowej każda oraz na 
nośniku elektronicznym (pendrive) w formacie pdf i edytowalnej pdf.  

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zleceniem 
Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, a także zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w 
budownictwie i innymi dokumentami obowiązującymi w w/w konkursie oraz oświadcza, że posiada 
kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowną wiedzę, doświadczenie, zasoby kadrowe, 
ekonomiczne a także - w przypadku gdy wymagają tego obowiązujące przepisy - posiada pełne 
uprawnienia pozwalające na należyte wykonanie Umowy. W szczególności, Wykonawca posiada 
wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia, pozwolenia lub też odpowiednie uprawnienia zawodowe 
wymagane przez polskie prawo do zawarcia Umowy umożliwiające należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelką 
dokumentacją Zamawiającego, dokonał ich weryfikacji i uznaje za wystarczające do wykonania 
przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń.  

 
§ 5 

1. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. Zamawiający nie jest solidarnie zobowiązany z 
Wykonawcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.  

2. Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby sam działał lub 
zaniechał działania. 

§ 6 
Strony ustalają, iż przedmiot Umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31.07.2019r. (w tym również złożenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej). 

 
§ 7 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt Dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt 1-4                              
w terminie umożliwiajacym zapoznanie się z jego treścią i wniesienie ewentualnych zastrzeżeń.  

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego Dokumentacji będzie protokół 
zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.  

3. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania mu Dokumentacji zapozna się z 
jej treścią i podpisze protokół zdawczo - odbiorczy w przypadku braku zastrzeżeń do jakości 
wykonanych prac. Jeżeli stwierdzone zostaną wady Dokumentacji, to stosuje się postanowienia                 
§ 8-§9 Umowy.  
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§ 8 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne 

Dokumentacji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, przewidzianego w § 2 ust.1 do 

dokonywania poprawy zapisów Dokumentacji na wezwanie Zamawiającego, wynikających z oceny 
formalnej i merytorycznej Dokumentacji wykonanej przez instytucję organizującą nabór wniosków 
oraz zastrzeżeń podmiotów realizujących prace w oparciu o Dokumentację przygotowaną przez 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady dokumentacji stwierdzone w czasie 
odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze, lecz istniejące w przedmiocie Umowy w chwili jego 
odbioru.  

4. O zauważonych wadach Dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od 
daty wykrycia wady.  

 
§ 9 

1. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w Dokumentacji, wykonując uprawnienia względem 
Wykonawcy może:  

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 
zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcja wad i odstąpi od 
Umowy,  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub od Umowy odstąpić w przypadku, gdy wady nie 
dadzą się usunąć.  

2. W przypadku niekompletności Dokumentacji objętej Umową, koszt wykonania Dokumentacji 
uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.  

3. Uprawnienia Zamawiającego wygasają z tytułu rękojmi za wady opracowanej Dokumentacji 
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnieciem odpowiedzialności podmiotów 
realizujących prace w oparciu o Dokumentację. 

 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może  nastąpić w terminie 10 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania Dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn 
w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 
nastąpić w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §7 Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej od rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karę umowną:  
1) za opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia,  
2) za opóżnienie w usunięciu wad Dokumentacji w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, 
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy na skutek okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w 
części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a 
tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 
 
 

§ 12 
1. Strony zgodnie ustalają, że z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego, 

przewidzianego w § 2 ust.1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do 
przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu 
umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Nośniki, 
na których utowy zostaną utwalone będa stanowiły własność Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób 
trzecich i nie narusza praw osób trzecich.  

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 1 nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie i obejmuje: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy 
utworów lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 
multimedialnych, w tym typu internet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie z 
czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, 
a także poprzez wydruk komputerowy; 

2) wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na 
których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby 
nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich 
elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza utworu, przez 
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za 
pomocą sieci internet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy 
utworów, albo ich elementów; 

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie 
oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci 
multimedialnych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź 
wywołanych zdjęć, wykorzystanie w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub 
multimedialnych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie 
na stronie internetowej Zamawiającego oraz w treści korespondencji i materiałów 
przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera lub 
innych urządzeń służących do przetwarzania danych -jakąkolwiek techniką.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych majątkowych za korzystanie z utworów na wszystkich 
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich 
i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę. 
Zamawiający nabywa również prawa do wykonywania i zlecania wykonywania praw zależnych. 

5. Strony postanawiają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji praw autorskich może nastąpić w 
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 

6. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 
roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi 
poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań mających na celu 
doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i 
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ewentualnego postępowania sądowego. 
7. Zamawiający ma prawo korzystać z danych zapisanych na nośnikach danych również w razie 

opóźnienia się Wykonawcy w wykonaniu całości lub części umowy także w przypadku zajścia 
zdarzenia uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od umowy, wówczas na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w ust. 4 do części dokumentacji zapisanej w postaci papierowej i na nośnikach danych.  

 
 

§ 13 
1. Przelew wierzytelności (cesja zobowiązań Zamawiającego) wynikającej z niniejszej umowy może 

nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
działalności leczniczej (tekst jedn. z 2018r. Dz. U. poz. 2190, ze zm.). 

2. Czynność prawna dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 jest nieważna. 
 

§ 14 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz do zobowiązania swoich 

pracowników realizujących przedmiot umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczących pacjentów Zamawiającego, w tym ich danych osobowych, o których to danych 
Wykonawca poweźmie lub może powziąć wiedzę w czasie lub/oraz w związku z wykonywaniem 
umowy. Zabronione jest również utrwalanie wizerunków pacjentów przy użyciu jakichkolwiek 
środków. 

2. Wykonawca, w przypadku naruszenia ust.1 jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności na 
zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 
§ 15 

Ze strony Zamawiającego nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy będzie pełnił ……….....………, 
a ze strony Wykonawcy nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy będzie pełnił/-a 
………………………………………. 

 
§ 16 

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 17 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ważności.  

§ 18 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 



  Załącznik nr 2 do zaproszenia 

 

Klauzula RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 
że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani\Pana jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
rodo@zozsanok.pl. 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, 
tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium 
zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. 
Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki 
zdrowotnej. 

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 
osobowe. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Rzucidło tel. 603 136 948 

 


