
UMOWA NR   ……. /2018 

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy OŚRODKIEM MEDYCYNY PRACY Sp. z o. o. – 
Przychodnia Lekarska „VIS” KRS0000171661 z siedzibą w Siedlcach zwanym dalej „Zleceniobiorcą”  
reprezentowanym przez: 

1.Prezes                                    - Michał Żuk 

a: …………………………………………………………………………………………………………………. 

   NIP: ………………………………     REGON: ……………………………… 

Zwanym  „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: 

1……………………………………………………………………………………   

Zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 

1.Na podstawie Ustawy o służbie medycyny pracy z 2004 roku  (Dz. U. nr 125 poz. 1317 z późn. zm.; 
Dz.U. z dnia 12 grudnia 2008 r. nr 220 poz. 1416 z późn. zm.) „Zleceniobiorca” podejmuje się na rzecz 
pracowników „Zleceniodawcy” świadczyć usługi w zakresie medycyny pracy. 

2.Badania o których mowa w ust. 1 wykonywane będą wyłącznie przez lekarzy uprawnionych do 
wykonywania tego typu badań. 

§ 2 

„Zleceniodawca” zleca,  „Zleceniobiorca” przyjmuje do realizacji wykonywanie świadczeń zdrowotnych, 
tj. badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich niezbędnych do realizacji badań  
wstępnych, okresowych i kontrolnych na podstawie skierowania wydanego przez „Zleceniodawcę” – 
zgodnie  z wymaganiami określonymi we właściwych przepisach prawa. 

§ 3 

1. Świadcząc usługi wymienione w § 2 umowy Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych 
pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy Zleceniodawcy i na tej podstawie Zleceniobiorca jest 
zobowiązany do ich ochrony i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2016., poz. 922). 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami 
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 
1024). 



3.Strony ustalają następujący zakres i cel przetwarzania danych osobowych wykonawca może 
przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celu 
określonych w niniejszej umowie. 

4.Wykonawca zobowiązuje się, przed przystąpieniem do przetwarzania danych powierzonych przez 
Zamawiającego, wdrożyć i utrzymywać przez czas przetwarzania wszelkie środki i zabezpieczenia 
związane z przetwarzaniem, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 

5.Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania przetwarzanych danych jakimkolwiek innym 
podmiotom, z wyjątkiem wymienionych w § 3 ust.2. 

6.Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z 
nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych 

§ 4 

1.”Zleceniodawca” zobowiązuje się do uiszczenia należności za wykonane usługi zawarte w cenniku    
zewnętrznym stanowiącym załącznik do umowy. 

2.”Zleceniobiorca” zastrzega sobie prawo zmiany cen w trakcie obowiązywania niniejszej umowy          
i zobowiązuje się do poinformowania zleceniodawcy o planowanej zmianie cen na 14 dni przed ich 
wprowadzeniem. 

3.Rozliczenia dokonywane będą w okresach miesięcznych w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
faktury i specyfikacji usług. 

Konto bankowe „Zleceniobiorcy” : ING Bank Śląski S.A.  

Nr konta : 79 1050 1953 1000 0090 3072 8431  

§ 4 

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem      
    wypowiedzenia. 
2. Umowa  może być rozwiązana w trybie natychmiastowym jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą  
    faktur przez kolejne dwa okresy płatności (2 miesiące). 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności tych zmian. 

§ 7 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

           

 Zleceniodawca:                                                                                   Zleceniobiorca:  

 


