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Załącznik nr 2  

Umowa w ramach projektu pn.: „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji 
społeczeństwa w makroregionie zachodnim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
 

zawarta w dniu ..................................2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
 
Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia, ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań, wpisany do 
Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………….., 
NIP ……………, REGON ………………………. 
 
reprezentowany przez: …………….. - Prezesa 
zwanym w dalszej treści niniejszej Umowy „Zamawiający” 
 
a 
............................................................................................................................................ 
reprezentowanym przez: 
............................................................- .............................................. 
zwanym dalej „Wykonawca” 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie świadczeń:  

   A. Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. 

   B. Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. 
Ad. A 
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna dot. 
złośliwych nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc. 
W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie skóry całego ciała. 
W pierwszej kolejności nanosi się płyn kontaktowy (olej, żel do ultrasonografii) na daną 
zmianę skórną, który służy do ograniczenia odbicia światła oraz rozpraszanie światła. 
Urządzeniem używanym przez lekarza, jest dermatoskop, czyli połączenie lupy o 
powiększeniu 10-20× z wystandaryzowanym źródłem światła, co pozwala uzyskiwać 
wystandaryzowane obrazy. Światło spolaryzowane stosowane w dermatoskopie wnika w 
skórę co sprawia, że struktury położone głębiej stają się widoczne. 
Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent otrzyma 
informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien postępować z 
wybranymi zmianami skórnymi. 
Ad. B 
Przed badaniem przeprowadzany jest dokładny wywiad medyczny: np. historia rodzinna dot. 
złośliwych nowotworów skóry, przebyty nowotwór skóry, etc. 
W ramach badania prowadzi się szczegółowe badanie skóry całego ciała. 
Urządzeniem używanym przez lekarza, jest wideodermatoskop, który daje większą niż 
dermatoskop ręczny możliwość powiększenia: 70-krotnego lub nawet 100-krotnego. 
Dodatkową zaletą wideodermatoskopów jest możliwość rejestracji obrazu na nośniku 
cyfrowym i przez to monitorowanie ewolucji zmian skórnych. Do badania konieczne jest 
posiadanie programu komputerowego sprzężonego z wideodermatoskopem. Oprogramowanie 
wideodermaskopu powinno mieć możliwość wskazywania stawek barwnikowych znamion i 
wyświetlania ich charakterystyki (rozmiar, kolor, symetria itp.) na ekranie. 
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Wideodermatoskopia jest oparta na tej samej zasadzie, co dermatoskopia. Różni się jedynie 
możliwością odtworzenia obrazu dermatoskopowego na ekranie komputera. Jest bardziej 
precyzyjna niż zwykła dermatoskopia. Podstawową zaletą nowych systemów 
wideodermatoskopowych jest możliwość zapisania obrazu w formie elektronicznej i ocena 
przy kolejnym badaniu kontrolnym, czy znamię barwnikowe uległo zmianie w okresie między 
badaniami. 
Porada zawiera element omówienia przeprowadzonego badania. Po badaniu pacjent otrzyma 
informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane oraz jak powinien postępować z 
wybranymi zmianami skórnymi. 
 

2. Kwalifikowanie pacjentów do programu odbędzie się w oparciu o poniższe kryteria. 
Do programu badań profilaktycznych kwalifikowane będą:  
a) osoby w wieku 50-64, 
b) osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza 
związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion, 
c) osoby po 65 r. ż. pod warunkiem że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie 
w przypadku występowania czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zrealizowania wszystkich zadań, o których mowa w 
§ 1 ust. 1, zgodnie z wiedzą fachową i najwyższą starannością. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakość świadczonych usług.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego zrealizowania wszystkich zadań,  
zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy oraz bieżącego konsultowania zagadnień 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kart badania profilaktycznego oraz wszelkiej 
dokumentacji dot. projektu Zamawiającemu  do 5 dnia każdego miesiąca po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z każdą z osób przewidzianych do realizacji zadań, w 
szczególności lekarzy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiącego załącznik 
do Umowy. W załączeniu również Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w czasie wykonywania innych zadań, za które przysługuje mu wynagrodzenie finansowane ze 
środków publicznych. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do: 

- przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy 
informacji; 

- dokonania odbioru dokumentacji związanej z realizacją umowy zgodnie z 
załącznikiem do umowy; 

-  zapłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
Umowy.   

10. Przedmiotowa umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2 
1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy 

kwoty 109 zł za badanie dermatoskopowe oraz 168 zł za badanie videodermatoskopowe zgodnie 
z załącznikiem nr Załącznik nr 18 Zestawienie stawek jednostkowych dla programu ABCDE 
samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry. 
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2. Wykonawca w ciągu realizacji niniejszej umowy będzie wystawiał Zamawiającemu faktury 
zbiorcze, nie częściej niż raz w miesiącu po potwierdzeniu przez obie strony umowy protokołu 
odbioru. 

3. Podstawą do wystawienia faktur będą podpisane przez Strony protokoły odbioru przedmiotu 
zamówienia bez uwag. Protokół odbioru stanowi załącznik do  niniejszej umowy.  

3. Należności o których mowa w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy i będą płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia kwotą rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie w toku realizacji projektu możliwość ograniczenia ilości 
przeprowadzonych przez Wykonawcę badań ze względu na posiadane wskaźniki we wniosku o 
dofinansowanie.   

§ 3 

Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w procesie przetwarzania danych 
osobowych w ramach realizacji projektu „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i 
edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2. Administratorem danych osobowych w ramach realizacji projektu o którym mowa w u.1 jest 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 28 Rozporządzenia 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 (zwanego dalej „RODO”) powierza „Podprocesorowi” 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

4. Podpowierzenie następuje w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach 
projektu pn.: „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w 
makroregionie zachodnim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej dalej 
„Umową główną”. Okres powierzenia danych osobowych jest równy okresowi obowiązywania 
Umowy głównej. 

5. Podpowierzenie obejmuje kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaje danych osobowych 
wynikające z Umowy Głównej (wraz z załącznikami).  

6. Podprocesor może wykorzystywać dane osobowe, o których mowa w ust. 3 powyżej: wyłącznie 
w celach związanych z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie Umowy głównej, 

§ 4 
Obowiązki Stron 

1. Podprocesor, w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 
zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO oraz niniejszej Umowy i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności 
obejmuje to środki, o których mowa w artykułach 24 oraz 32 RODO, w szczególności: 

a. wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych, 
b. wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych aby zabezpieczenie danych pozwalało 

spełnić wymagania RODO, 
c. dokumentowanie spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń w celu wykazania zgodności z 

RODO. 
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2. Podprocesor zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby mające po jego stronie  dostęp do 
powierzonych danych osobowych: 

a. były upoważnione do ich przetwarzania przez Podprocesora, 
b. zachowały je w tajemnicy zarówno w okresie współpracy z Podporcesorem, jak i po jej 

zakończeniu. 
3. Podprocesor wspiera Zamawiającego– w zakresie uzgodnionym przez Strony – w realizacji: 
a. obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są wykorzystywane w ramach 

powierzenia,  w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO, 
b. obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 
4. Podprocesor informuje Zamawiającego w ciągu 24 godzin od czasu stwierdzenia naruszeń 

danych osobowych, o zaistniałym fakcie naruszenia. Informacja dla zawiera: 
a. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i 

przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów 
danych osobowych, których dotyczy naruszenie; 

b. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Podmiotu przetwarzającego 
lub oznaczenie innej osoby po stronie Podmiotu przetwarzającego, od której można uzyskać 
więcej informacji; 

c. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 
d. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym – w stosownych przypadkach – środki, 
których celem jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia. 

5. Podprocesor rejestruje kategorie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO. 
6. Podprocesor wyznacza u siebie inspektora ochrony danych (IOD) w sytuacji, w której wymagają 

tego przepisy art. 37 RODO. 

§ 5 
Dalsze powierzenie danych osobowych 

1. Zamawiający zezwala Podprocesorowi na powierzanie danych osobowych innym podmiotom 
przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Głównej. 

2. Podprocesor informuje Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub 
zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyrażenia sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na wyrażenie zgody 
lub sprzeciwu Zamawiający ma 3 dni od dnia powiadomienia. Akceptacja jest dokonywana 
drogą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia powiadomienia 
uznaje się, że Zamawiający nie wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

3. Podprocesor gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać 
przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, 
jakie zostały nałożone na Podprocesora w niniejszej umowie, w szczególności daje 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Podprocesor ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się 
innego podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, ze 
spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Zamawiający ma 
prawo żądać natychmiastowego zaprzestania korzystania przez Podprocesora z usług tego 
podmiotu w procesie przetwarzania danych osobowych. 

§ 6 
Współpraca Stron 

1. W czasie trwania umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Podprocesora informacji 
związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, a Podprocesor zobowiązany 
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jest udzielić takich informacji niezwłocznie. Na żądanie Zamawiającego Podprocesor udzieli 
odpowiedzi na piśmie. 

2. Podprocesor niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę 
lub organ władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania w 
odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, w 
szczególności wszelkich czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ 
nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone 
Podprocesorowi na podstawie niniejszej umowy. 

3. Zamawiający lub audytor upoważniony przez Zamawiającego może przeprowadzać u 
Podprocesora audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Podprocesor spełnia obowiązki 
wynikające z niniejszej umowy. 

4. Audyt może polegać na: 
a. udostępnieniu przez Podprocesora dokumentów lub informacji dotyczących przetwarzania 

powierzonych danych osobowych lub na 
b. czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych danych 

osobowych przez Podprocesora 
5. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze 

(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo 
wolnych od pracy), po uprzednim pisemnym lub elektronicznym poinformowaniu Podprocesora 
o terminie czynności i ich zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem 
czynności kontrolnych.  

6. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na: 
a. sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych 

oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów 
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych; 

b. odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone dane osobowe; 
c. sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów; 
d. sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu 

informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych danych 
osobowych; 

e. sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania 
powierzonych danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń 
tego systemu 

7. Koszty audytu ponosi Zamawiający 
8. Ze sporządzonego audytu Zamawiający sporządza raport i przekazuje jego kopię 

Podprocesorowi. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania 
Podprocesora, skutkujące naruszeniem niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO. 

9. Podprocesor, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym usuwa naruszenia, wskazane w 
raporcie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

§ 7 
Zakończenie współpracy 

1. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy głównej, Podprocesor - 
zależnie od decyzji zamawiającego – protokolarnie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy 
protokołu przekazuje Zamawiającemu, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

2. Podprocesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Zamawiającego lub osób trzecich w 
wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Podprocesora danych osobowych 
lub nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, Podprocesor zobowiązuje się do zapłaty 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w formie elektronicznej, w szczególności poprzez 
wymianę korespondencji e-mailowej. 

2. Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszej umowy, w tym Umowy, są: 
a. po stronie Zamawiajacego: __________________  
b. po stronie Podprocesora: __________________ 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz 
Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron  
i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  
 

§ 10 

1. Wykonawca może rozwiązać niniejszą Umowę, na piśmie, za wypowiedzeniem z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia z uzasadnieniem przyczyny. 

2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę, na piśmie, za wypowiedzeniem z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyn. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:  

• Wykonawca nie dopełni obowiązków wynikających z Umowy; 

• Wykonawca w trakcie realizacji projektu przestaje spełniać warunki udziału określone w 
ogłoszeniu o naborze placówek AOS; 

• w trakcie realizacji projektu nastąpi rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Ministerstwem Zdrowia skutkujące przerwaniem realizacji projektu oraz 
przepływu środków finansowych.  

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

§ 11 

1. Sprawy nieregulowane Umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy, strony rozstrzygać 
będą polubownie. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej Umowy, będzie 
rzeczowo właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron.  

 
Wykonawca      Zamawiający 
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UWAGA: 

Załączniki numer 3 i 8 wypełnione są na poziomie AOS 

Załączniki numer 1,2,3,4,5,6,7 wypełniane są na poziomie POZ 

 

 


