
1

UMOWA nr 29/2020

zawarta w dniu 7.04.2020 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Adama Niedzielskiego – Prezesa NFZ
a  CCIG Group Sp. z o. o,  ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI  Wydział  
Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem   KRS 0000469595,   NIP 8971790871, REGON: 
022187091,  zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
Marcina Kapralskiego – Prezesa Zarządu.
Mając na uwadze:
- nadzwyczajne okoliczności w postaci pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19,
- wejście w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19”,
wprowadzenie 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 
marca 2020 r.,
- oraz w zw. z art. 6 ustawy o  przeciwdziałaniu COVID-19 zawarto umowę następującej treści:

§ 1 

Słownik 

Dokumentacja Dokumentacja opisana w rozdziale 2.6. załącznika nr 1 do Umowy.

Dzień roboczy Dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

Konsultant TPP Osoba, która spełnia wymagania określone ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 poz. 1026) zwana 
dalej: „ustawą o zawodzie psychologa”, udzielająca porad psychologicznych TPP tzw. 
„Infolinii psychologicznej”.

Konsultant TIP Konsultant obsługujący Telefoniczną Infolinię Pacjenta NFZ  (I linia)

Parametry 
świadczenia usługi

Parametry SLA (ang. Service Level Agreement) opisane w załączniku nr 1 do 
Umowy  w rozdziale 2.2 Wymagania wydajnościowe SLA.

Połączenie 
odebrane

Moment połączenia z TPP rozumiany, jako nawiązanie kontaktu bezpośrednio z 
konsultantem TPP, co oznacza odebranie połączenia telefonicznego przez konsultanta 
TPP. 

Połączenie 
oczekujące

Połączenie, które zostało przekierowane  przez konsultanta TIP oczekujące na 
odebranie przez konsultanta TPP. Dla połączenia oczekującego przewidziano opcję 
umożliwiająca oczekiwanie na  kontakt ze strony konsultanta TPP (w godzinach 
8.00-20.00, nie później niż w ciągu 24h od próby przekierowania dzwoniącego na 
TPP) .

Połączenie 
odrzucone

Każda próba skontaktowania się z poszczególnymi kanałami TPP, która nie 
zakończyła się skutecznie (nie nastąpiło połączenie)

Przekierowanie Moment  przełączenia połączenia przez konsultanta TIP do infolinii TPP

Raporty Raport bieżący – dzienny, raport okresowy – za okres rozliczeniowy

Roboczogodzina 60 min aktywnej pracy konsultanta TPP liczonej czasem trwania rozmowy
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RODO Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

TIP Telefoniczna Informacja Pacjenta
TPP Telefoniczna Pomoc Psychologiczna
Udzielenie pomocy 
psychologicznej

Udzielenie pomocy psychologicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o 
zawodzie psychologa i na zasadach określonych w tej ustawie

Klient TIP Każda osoba, która zamierza połączyć się z Infolinią TIP.
Klient TPP Każda osoba, która dzwoniąc na TIP wyrazi chęć konsultacji psychologicznej 

problemu zdrowotnego
Zdarzenie 
nadzwyczajne

Zdarzenie o charakterze siły wyższej powodujące:
● uniemożliwienie, ograniczenie lub zmianę sposobu świadczenia usług 

infolinii,
● zmianę lub konieczność udzielania dodatkowych informacji, nie 

sklasyfikowanych w obsługiwanych kategoriach zgłoszeń

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług infolinii Telefonicznej Pomocy Psychologicznej na rzecz 
Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:

a. zapewnienie infrastruktury lokalowej, infrastruktury technicznej i narzędziowej dla obsługi TPP, 
b. organizację obsługi TPP w ramach świadczenia usługi, w tym powołanie struktury 

organizacyjnej i zapewnienie wykwalifikowanego personelu,
c. przeprowadzenie  szkoleń konsultantów TPP, 
d. obsłudze TPP i jej rozwoju, 
e. przekazaniu bazy interakcji z Klientami TPP w formatach umożliwiających Zamawiającemu 

filtrowanie i odtwarzanie po dowolnych parametrach. 
2. Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem Umowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy.
4. Realizacja Umowy powinna być zgodna z załącznikiem nr 1 do Umowy, w tym uwzględniać terminy w 

nim wskazane.

§ 3

Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia określonego w art. 36 ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż zamawiający może wypowiedzieć Umowę przed terminem jej 
obowiązywania, z powodu odwołania stanu epidemicznego, ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
znacznym spadkiem zapotrzebowania na świadczenie usług objętych przedmiotem Umowy, z 
zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

3. Niniejszym strony potwierdzają, iż Wykonawca realizuje usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy 
od dnia 6 kwietnia 2020 r. Świadczenia zrealizowane w okresie pomiędzy dniem 6 kwietnia 2020 r. a 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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dniem zawarcia Umowy będą rozliczone zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

§ 4

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust.1, należy:
1) zrealizowanie Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku 

nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca:

1) oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania Umowy,
2) oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy posiadają wiedzę, doświadczenie i 

kwalifikacje niezbędne do jej wykonania, 
3) zobowiązuje się do utrzymania osób, o których mowa w pkt 2, w okresie realizacji Umowy, a w przypadku 

powzięcia wiedzy o możliwej stałej zmianie lub czasowej przekraczającej dwa tygodnie, powiadomi o 
tym niezwłocznie Zamawiającego i zaproponuje zastąpienie danej osoby inną osobą przy czym zmiana 
w wykazie osób dedykowanych nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga akceptacji Zamawiającego,

4) zobowiązuje się, że osoby udzielająca porad psychologicznych TPP, będą posiadały kwalifikacje 
określone ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 
psychologów,

5) odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz podmiotów i osób, z pomocą których 
wykonuje przedmiot Umowy, jak za własne działania i zaniechania, 

6) zobowiązuje się nie udostępniać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek materiałów 
przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, a także powstałych w wyniku jej 
wykonania,

7) zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku do wszelkich danych dotyczących działalności 
Zamawiającego, które uzyskał w ramach wykonywania Umowy,

8) zobowiąże pisemnie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Umowy na podstawie umów z 
Wykonawcą, z podwykonawcami lub z innymi podmiotami, do zachowania tajemnicy odnośnie 
wszystkich informacji w związku z realizacją przedmiotu Umowy przez podpisanie zobowiązań według 
wzoru określonego w załączniku do Umowy o zachowaniu poufności, stanowiącej załącznik nr 3 do 
Umowy i dostarczy takie dokumenty Zamawiającemu wraz z wykazem osób, które będą realizować 
niniejszą Umowę,

9) zobowiązuje się na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia 
Umowy, niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały zawierające 
jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającego wraz ze wszystkim kopiami, będącymi w jego 
posiadaniu,

10)zobowiązuje się do niezwłocznego udostępniania pomieszczeń (w tym serwerowni), w którym będzie 
wykonywał Usługę, na każde żądanie Zamawiającego, w ramach przeprowadzanej przez niego kontroli 
realizacji Umowy,

11)zobowiązuje się do zapewnienia uczestnictwa w spotkaniach (telekonferencjach) z Zamawiającym 
swoich przedstawicieli (zgodnie z rolami, które pełnią w realizacji Umowy).

3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, organizacyjnych i 
handlowych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich 
w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania Umowy, do zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez Stronę mogłoby narazić interesy drugiej Strony, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących 
działalności Zamawiającego, sposobu wykonywania czynności administracyjnych oraz wszelkich danych 
objętych tajemnicą.
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4. W celu prawidłowej realizacji przez Wykonawcę Umowy i obowiązków z niej wynikających,  Zamawiający 
powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z infolinii  TPP wyłącznie w 
zakresie i celu realizacji  usług będących przedmiotem Umowy. W tym celu Strony zawierają odrębną 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o treści określonej w załączniku nr 4  do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej  przez siebie działalności gospodarczej, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach 
niniejszej Umowy  na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) 
na  okres od 11.12.2019.r. do 10.12.2020 r. – polisa nr 436000205365.

6. W przypadku, gdy polisa, potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 5, jest 
wystawiona na czas krótszy niż czas  obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 
przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od wygaśnięcia polisy, aktualną polisę pod rygorem 
rozwiązania   Umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, 
aby w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania nie nastąpiła przerwa w 
ubezpieczeniu.

§ 5

Zarządzanie wykonaniem przedmiotu Umowy

1. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający powołuje Koordynatora Umowy, 
który zgodnie z przypisanymi kompetencjami i obowiązkami koordynuje bieżące prace związane z realizacją 
przedmiotu Umowy w zakresie obsługi TPP; Zamawiający może zmienić Koordynatora Umowy lub powołać 
jego zastępcę, zawiadamiając drugą stronę na piśmie.

2. Do kompetencji i obowiązków Koordynatora Umowy należy koordynacja prac w zakresie realizacji usług, 
o których mowa w § 2 ust. 1, a w szczególności:
1) nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z ustalonymi planami i parametrami świadczenia 

usług,
2) prowadzenie bezpośrednich uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
3) przyjmowanie, akceptacja i podpisywanie Harmonogramów obsady TPP,
4) przyjmowanie, weryfikacja i merytoryczna akceptacja raportów z realizacji usług, 

3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca powołuje Kierownika Nadzoru 
Infolinii, który zgodnie z przypisanymi kompetencjami i obowiązkami koordynuje bieżące prace związane z 
realizacją przedmiotu Umowy w zakresie świadczenia usług TPP; Wykonawca może zmienić Kierownika 
Nadzoru Infolinii lub powołać jego zastępcę, zawiadamiając drugą stronę na piśmie.

4. Do kompetencji i obowiązków Kierownika Nadzoru Infolinii należy koordynacja prac w zakresie realizacji 
usług, o których mowa w § 2 ust. 1, a w szczególności:
1) bieżące planowanie i nadzorowanie prac konsultantów Infolinii,
2) monitorowanie jakości świadczenia usług,
3) monitorowanie liczby połączeń przekierowywanych na TPP,
4) monitorowanie liczby roboczogodzin pracy konsultantów po przekroczeniu liczby 9.000 połączeń 

przekierowanych na TPP w miesiącu kalendarzowym,
5) opracowywanie i przekazywanie raportów z realizacji świadczenia usług,
6) prowadzenie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy stronami,
7) przygotowywanie i przekazywanie raportów,
8) aktualizacja skryptów i wytycznych dla konsultantów TPP.

§ 6

Sposób świadczenia i odbioru usług

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami opisanymi 
w załączniku nr 1 do Umowy.
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2. W celu umożliwienia Zamawiającemu bieżącego monitorowania jakości świadczonych usług, Wykonawca 
przydzieli stały dostęp do systemu dla co najmniej 1 wskazanego użytkownika Zamawiającego w zakresie 
umożliwiającym weryfikację Raportów bieżących.

3. W ramach realizacji Umowy, po zakończeniu świadczenia usługi w danym miesiącu kalendarzowym 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Raport okresowy, sporządzony z uwzględnieniem dołączonych do 
niego Raportów bieżących dotyczących tego miesiąca. Akceptacja Raportu okresowego zostanie 
przeprowadzona pomiędzy Koordynatorem Umowy a Kierownikiem Nadzoru Infolinii, drogą elektroniczną.

4. W ramach Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie  14 dni jej zakończenia zbiór danych 
osobowych Klientów TPP oraz uzyskanych od nich danych innych osób zgromadzonych w trakcie realizacji 
usług objętych Umową,  a także materiały w postaci skryptów i innych pisemnych  materiałów dla 
konsultantów TPP w formie uzgodnionej z Zamawiającym wszystkich kopii tych danych, w tym bazy 
interakcji z Klientami TPP.

5. Po przekazaniu materiałów wskazanych w ust. 4,  Wykonawca  usunie ze swoich zbiorów i systemów  
wszystkie istniejące ich kopie, a w odniesieniu do danych osobowych spełni wymagania określone w umowie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 4 ust. 4, co nastąpi nie później niż w 
ostatnim dniu obowiązywania Umowy, a w przypadku jej wcześniejszego wygaśnięcia albo rozwiązania - w 
ciągu 3 dni od dnia, w którym Umowa wygasła albo uległa wcześniejszemu rozwiązaniu. 

6. Komunikacja w trakcie realizacji Umowy odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych audytów parametrów jakości 

świadczonych usług w trakcie trwania całej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z 
Zamawiającym oraz podmiotem wykonującym audyt, w tym udostępnienie wglądu do systemu Infolinii.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Miesięczne  ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy  wynosi 340 218,00 
zł brutto ( słownie: trzysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście zł brutto) przy założeniu, że liczba osób 
przekierowanych na TPP przez konsultantów TIP nie przekroczy liczby 9.000 w skali miesiąca. 

2. Po przekroczeniu liczby 9.000 połączeń przekierowanych na TPP w miesiącu kalendarzowym, Wykonawca 
otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 73,76 zł netto co wraz z podatkiem VAT daje kwotę 90, 
72 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 72/100 brutto), za roboczogodzinę̨ świadczenia usług z 
uwzględnieniem zapewnienia organizacji stanowiska, oraz wszelkich niezbędnych dostępów. Liczba osób 
przekierowywanych na TPP powinna być stale monitorowana. Trend wzrostowy wskazujący na 
przekroczenie liczby 9.000 osób w skali miesiąca utrzymujący się dłużej niż tydzień może być przesłanką 
do wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o zgodę na uruchomienie dodatkowych roboczogodzin.

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy nie przekroczy kwoty brutto: 3 075 000,00 złotych 
(słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 brutto) 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 2, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu Umowy.

5. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury za poprzedni miesiąc kalendarzowy świadczenia usługi obsługi TPP, 
wystawionej po jego upływie, wraz  z podpisanym protokołem odbioru i Raportem okresowym, na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr 30105015751000009031994446 z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W razie wcześniejszego wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni 
od dnia, w którym Umowa wygasła albo uległa wcześniejszemu rozwiązaniu  wykonać obowiązki określone 
w § 10 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
należność za pierwszy i ostatni miesiąc będzie określona stosunkiem liczby dni kalendarzowych świadczenia 
usługi do liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu kalendarzowym.
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8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 
polecenie przelewu.

9. Warunkiem zapłaty faktury, o której mowa w ust. 5, jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy, potwierdzającego prawidłowość realizacji usług w okresie, którego 
dotyczy protokół, do podpisania którego upoważnia się osobę pełniącą funkcję Dyrektora GPF lub osobę 
przez nią upoważnioną.

10. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za okres od 
dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 8

Rozwiązanie Umowy i kary

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w terminie 14 dni roboczych 
po uzyskaniu informacji o przyczynie stanowiącej podstawę takiego rozwiązania w przypadku nienależytej 
realizacji Umowy polegającej w szczególności na: 
1) pięciokrotnym przekroczeniu w ciągu 1 miesiąca krytycznych parametrów świadczenia usługi (SLA), 

określonych w załączniku nr 1 do Umowy, 
2) stwierdzeniu uchybień określonych w § 11 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, o której mowa w § 4 ust. 4.
2. Zamawiający rozwiąże  Umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, w przypadku naruszenia 

postanowienia, o którym mowa w § 4 ust.6.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)  rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 i 2, 
w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 3,

2)  niedochowanie parametrów SLA w związku z przekroczeniem co najmniej jednej z wartości krytycznych 
wyszczególnionych w „Wymaganiach wydajnościowych SLA” i wymienionych w Raporcie bieżącym z 
wykonania usługi, w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 3 liczony w 
następujący sposób:
a)  każdy rozpoczęty punkt procentowy poniżej poziomu ilości odebranych połączeń w 

wyznaczonym interwale czasowym (SL), o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy, przy czym kara umowna będzie naliczana za każdą dobę, w którym takie 
naruszenie nastąpiło,
b) każdy rozpoczęty punkt procentowy poniżej poziomu liczby spraw obsłużonych podczas 

połączenia z Konsultantem bez konieczności oddzwaniania (FCR), o którym mowa w Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy, przy czym kara umowna będzie naliczana za każdą 
dobę, w którym takie naruszenie nastąpiło,
c) w przypadku przekroczenia pozostałych parametrów opisanych w „Wymaganiach 
wydajnościowych SLA (WW), w stosunku do czasów/punktów procentowych, tam wskazanych, kara 
umowna będzie naliczana odpowiednio za każdy dzień/miesiąc, w którym takie naruszenie nastąpi,

- przy czym kary umowne nie są należne w przypadku zapewnienia obsady nie niższej niż określona 
Harmonogramem  Obsady TPP uzgodnionym przez Strony. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, 
iż przekroczenie norm SLA nastąpiło wbrew zapewnieniu warunków świadczenia usług opisanych w 
Harmonogramie Obsady TPP.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 również po 
odstąpieniu od Umowy, obok kary umownej dochodzonej z tego tytułu.
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7. Łączna kwota z tytułu kar umownych nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy 80 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy z wyłączeniem kar, o których mowa w § 11 ust 
1 pkt. 2 -4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w terminie 7 dni od daty doręczenia noty 
obciążeniowej z wezwaniem do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. W przypadku braku 
powyższej wpłaty w terminie określonym w nocie, Zamawiający dokona potrącenia kary umownej z 
wystawionej faktury. Termin płatności faktury, ulega przedłużeniu o kolejne trzydzieści dni.

§ 9 

Zmiana Umowy

1. Strony postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia):
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) wprowadzenia obowiązków związanych z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu epidemicznego,
- która będzie miała bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty realizacji 

niniejszej umowy, dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 7  ust. 1, poprzez zawarcie pisemnego aneksu, uwzględniającego wzrost lub spadek 
ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę kosztów, zgodnie z procedurą opisaną poniżej. 

2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony 
najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany Umowy wraz z jej 
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w 
ust. 2 mają lub będą miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty 
wykonania Umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia, a w 
szczególności:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. umowy stanowiące podstawę 
zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub faktury 
potwierdzające zmianę stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług mających kluczowe 
znaczenie dla zrealizowania przedmiotu umowy bądź towarów dostarczanych w ramach wykonania 
przedmiotu umowy; 

2) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę; 
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2,  Zamawiającego powinien zawierać propozycję zmiany Umowy wraz z 

jej uzasadnieniem oraz wezwanie Wykonawcy do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w szczególności 
wymienionych w ust. 3, które pozwoliłyby ocenić czy zmiany, o których mowa w ust. 1,  mają lub będą miały 
bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania Umowy oraz w jakim 
stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
te dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego.

5. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku, o którym mowa  w ust. 2, Wykonawcy lub przedstawienia 
niezbędnych dokumentów w trybie ust. 8, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem).
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6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub przedstawionych 
dokumentów w trybie ust. 3 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego Wniosku lub zestawu 
dokumentów.

7. Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania Umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z uwagi na zmiany, o 
których mowa w ust. 3 oraz nie wykaże okoliczności wskazanych odpowiednio w ust. 8 lub 9, druga ze Stron 
nie uwzględni jej wniosku o zmianę Umowy. 

8. W przypadku:
1) rzetelnego wykazania przez Wykonawcę, że koszty wykonania Umowy zmieniły się (zwiększyły się lub 

zmniejszyły) bezpośrednio z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1 a jednocześnie wykazania przez 
Wykonawcę niezbędności poniesienia zmienionych kosztów

lub
2) rzetelnego wykazania przez Zamawiającego, po analizie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę, że koszty wykonania Umowy zmieniły się bezpośrednio (zwiększyły się lub zmniejszyły) 
z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uwzględni Wniosek złożony przez drugą ze 
Stron i podejmą one razem działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia.

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów 
wskazanych ust. 1, chyba że we Wniosku wskazano inny, późniejszy dzień określający moment wywarcia 
wpływu przez te zmiany na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę.

10. Strony oświadczają, iż w przypadku, kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 
strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy, zmiana Umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 3571 
Kodeksu Cywilnego.

11. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy wynikające   
z wystąpienia Zdarzenia nadzwyczajnego.

12. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy.

§ 10 

Ochrona danych osobowych

1. Strony przyjmują do wiadomości, że z chwilą uzyskania danych osobowych personelu drugiej Strony, stają 
się administratorem tych danych i zobowiązane są do spełnienia wymogów wynikających z 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. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykonania w imieniu 
drugiej Strony obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych wobec przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w umowie. 

2. Wzór klauzuli informacyjnej, zgodnie z którą pouczony zostanie przedstawiciel Biorącego określony jest na 
stronie internetowej Użyczającego pod adresem: 
https://www.nfz.gov.pl/bip/informacja-ado-nfz/

§ 11 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 

https://www.nfz.gov.pl/bip/informacja-ado-nfz/
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polubownie. W przypadku jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe, zostanie 
on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
4. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Zmiany Umowy nie stanowi:

1) zmiana siedziby Stron;
2) zmiana numerów telefonów i faksów;
3) zmiana adresów poczty elektronicznej;
4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy;
5) zmiana przedstawicieli Zamawiającego.

7. Informacje o powyższych zmianach Strona przekaże drugiej Stronie w drodze pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę upoważnioną do jej reprezentacji.

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy
Załącznik nr 2 - TPP założenia obsady i wzór Harmonogramu obsady
Załącznik nr 3 – umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5  – wzór protokołu przekazania / odbioru
Załącznik nr 6 -  lista przedstawicieli Stron
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Zakres zadaniowy

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa infolinii Telefonicznej Pomocy Psychologicznej (TPP) na rzecz 
Narodowego Funduszu Zdrowia”,

1) Zapewnienie infrastruktury lokalowej ośrodka Infolinii dla zapewnienia obsługi Telefonicznej Pomocy 
Psychologicznej.
2) Zapewnienie infrastruktury technicznej i narzędziowej dla świadczenia usługi Infolinii.
3) Organizacja Infolinii w ramach świadczenia usługi:
a) powołanie struktury organizacyjnej i zapewnienie niezbędnych osób
b) w uzgodnieniu z Zamawiającym opracowanie zasad funkcjonowania i procedur zarządzania, w tym 
opracowanie skryptów pomocniczych dla konsultantów TIP zawierających wytyczne dot. sytuacji w jakiej należy 
przekierować pacjenta na TPP  oraz opracowanie skryptów pomocniczych dla konsultantów TPP  
4) Przeprowadzenie szkoleń oraz min. 1 superwizji tygodniowo dla konsultantów Telefonicznej Pomocy 
Psychologicznej.

5) Świadczenie usługi Infolinii TIP i jej rozwój, w tym w szczególności aktualizacja skryptów 

1.2. Zakres merytoryczny

Telefoniczna Pomoc Psychologiczna będzie realizowała swój zakres merytoryczny w ramach obecnie istniejącej 
Infolinii NFZ, stanowiąc  II linię wsparcia dla konsultantów TIP. 

Zakres merytoryczny TPP będzie obejmował: 

1) diagnozę problemu z jakim boryka się Klient
2) pomoc i wsparcie udzielane w ramach prewencji psychologicznej
3) pomoc i wsparcie udzielane w ramach konsultacji i poradnictwa psychologicznego
4) pomoc i wsparcie udzielane w ramach interwencji kryzysowej
5) pomoc udzielaną w ramach coachingu

Dopuszcza się rozdzielenie powyższych form pomocy psychologicznej pomiędzy linie wsparcia (utworzone 
wewnętrznie przez Wykonawcę). Zadaniem Wykonawcy będzie dostosowywanie kompetencji poszczególnych 
konsultantów, tak aby zapewnić spełnienie parametrów wydajnościowych SLA w pełnym zakresie 
merytorycznym. 

Doradztwo świadczone dla klientów infolinii obejmuje doraźne wsparcie dla klientów infolinii w związku z 
możliwymi reakcjami psychologicznymi na sytuację epidemii wirusa COVID19 w Polsce.  Doradztwo jest 
prowadzone zgodnie z technikami wykorzystywanymi w zawodzie psychologa, z zachowaniem wysokiego 
stopnia empatii i uprzejmości. Konsultanci infolinii nie świadczą usług psychologicznych w znaczeniu 
prowadzenia terapii z pacjentami czy stałego doradztwa dla indywidualnych osób. Konsultanci TPP w przypadku 
stwierdzenia potrzeby objęcia danej osoby stałą opieką lekarską lub psychologiczną przekażą tej osobie dane 
jednostki świadczącej takie usługi.

1.3. Szacowane obciążenie TPP

Wykonawca ma zapewnić liczbę osób i roboczogodzin uzgodnioną z Zamawiającym w ramach Harmonogramu 
obsady TPP
Do oszacowania wielkości Infolinii można posłużyć się poniższymi historycznymi danymi szacunkowymi: 
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a) połączenia telefoniczne odbierane przez konsultantów do 80 000 zgłoszeń tygodniowo,
b) szacowane zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne 2,5%  dzwoniących,
c) średni czas trwania rozmowy 25 min. 

Zwiększenie liczby konsultantów ponad liczbę określoną w Załączniku nr 2 do Umowy wymaga uzgodnienia z 
Zamawiającym i podlega akceptacji Koordynatora Umowy ze strony  Zamawiającego.

2. Warunki świadczenia usług
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia spełniając warunki określone poniżej:

2.1. Wymagania funkcjonalne (WF)

WF-1 
Zapewnienie obsługi TPP w zakresie infolinii, w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SLA. Obsługa TPP powinna być realizowana w granicach Polski. Wykonawca 
zapewnia niezbędną obsadę kadrową, sprzętową, lokalową oraz oprogramowanie w ramach umowy. Wykonawca 
zapewnia pełny nadzór techniczny, organizacyjny i serwisowy.  Obsługa TPP powinna być zgodna ze wszystkimi 
wymogami określonymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. przepisy RODO). W 
zakresie niezbędnym do realizacji obsługi TPP Zamawiający i Wykonawca zawrą odpowiednią umowę 
powierzenia przetwarzania danych. 
Dodatkowo, Wykonawca może zapewnić obsługę w języku angielskim.

WF-2 
W przypadku znacznego przeciążenia TPP, Klient TPP powinien mieć możliwość skorzystania z usługi 
oddzwaniania (call back). W przypadku gdy próba call back nie zakończy się sukcesem (klient nie odbierze), 
połączenie traktuje się jako odebrane. Obsługa call back zostanie uruchomiona nie później niż w terminie 21 dni 
od zawarcia Umowy.

WF-3 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekazuje raporty, nie częściej niż raz dziennie, dotyczące w 
szczególności liczby połączeń, czasu trwania połączeń, liczby połączeń oczekujących, liczby usług call back z 
podziałem na te zakończone rozmową jak i te nieodebrane, liczby połączeń, co do sposobu załatwienia spraw 
dzwoniących oraz tematów interakcji – wg wskazanych przez Zamawiającego kryteriów czasowych (np. okres – 
dzień, tydzień, miesiąc, lub konkretny dzień). 

WF-4 
Wykonawca może zapewnić wykonanie obsługę połączeń przy użyciu komunikatora chat dla obsługi osób, które 
trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), w szczególności może także 
zapewnić obsługę dla Klientów TPP komunikujących się językiem migowym.

WF-5 
Wykonawca rejestruje wszystkie możliwe interakcje z Klientami TPP oraz udostępnia je Zamawiającemu online 
(np. za pośrednictwem odpowiedniego łącza) z możliwością ich przeszukiwania po parametrach (np. data 
interakcji, numer telefonu, temat) oraz możliwością odtworzenia (np. odsłuchania, odczytania). System powinien 
umożliwiać identyfikację Klienta TPP (np. po numerze telefonu). Wykonawca uzupełnia bazę interakcji o 
podstawowe informacje z jakimi zgłaszają się klienci. Po zakończeniu obsługi TPP Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu bazę interakcji, a w swoim systemie usuwa wszystkie dane związane z obsługą Klientów w 
ramach TPP. O miejscu i terminie usunięcia danych Wykonawca informuje Zamawiającego najpóźniej na 7 dni 
przed planowaną datą usunięcia danych. Zamawiający uczestniczy w procesie usunięcia danych, a usunięcie 
zatwierdzane jest protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 
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WF-6
Wykonawca może zapewnić możliwość obsługi Klientów TPP w języku angielskim lub w języku migowym 
godzinach 8.00-20.00 poprzez oddzwanianie do Klientów TPP przez konsultantów z odpowiednimi 
kwalifikacjami. 

WF-7
Wykonawca zapewni archiwizowanie i przechowywanie wszystkich interakcji z Klientami wraz z możliwością 
dostępu do nich online oraz możliwością ich przeszukiwania po parametrach (np. data, numer telefonu, temat). 
Po zakończeniu świadczenia usługi zbiór danych osobowych Klientów TPP oraz uzyskanych od nich danych 
innych osób zgromadzonych w trakcie realizacji usług objętych Umową  powinno zostać przekazane 
Zamawiającemu w formie uzgodnionej między Stronami. Wykonawca nie zachowuje u siebie żadnych kopii ani 
wersji tych danych. 

WF-8
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego  z zachowaniem przepisów o wykonywaniu zawodu psychologa, 
zapewni ocenę  minimum 1,5% interakcji w skali miesiąca dla każdego konsultanta i dla każdego z typów 
interakcji z klientem. Ocena  może odbywać się na podstawie karty coachingowej uzgodnionej z Zamawiającym. 
Wyniki są przekazywane raz w miesiącu do Zamawiającego. 

WF-9
Wykonawca zapewnia aktualizację przekazanej przez Zamawiającego bazy wiedzy. Baza wiedzy powinna być 
na bieżąco aktualizowana o tematy, które pojawiają się w ramach interakcji  klientami oraz o tematy, które dzięki 
aktualizacji bazy wiedzy mogą zostać załatwione w ramach TPP. Baza wiedzy jest aktualizowana na każde 
zgłoszenie Zamawiającego. Baza wiedzy jest własnością Zamawiającego. Wykonawca zwraca bazę wiedzy (w 
języku polskim, zaktualizowaną o wszystkie tematy w toku realizacji usługi) po zakończeniu świadczenia usługi 
w terminie i w formie określonym w porozumieniu z Zamawiającym. 

WF-10
Wykonawca zapewnia realizację wszystkich usług i interakcji z klientami zgodnie z obowiązującymi normami  
normami bezpieczeństwa informacji w integralności oraz dostępności.

2.2. Wymagania wydajnościowe SLA (WW)
ID Opis Wartość oczekiwana SLA w 

Godzinach 8-16 w dni robocze 
Wartość oczekiwana SLA w 
Godzinach 16-8 (w dni robocze) 
oraz w soboty, niedzielę i inne dni 
ustawowo wolne od pracy/

Wartość oczekiwana SLA w 
przypadku przekroczenia 
parametru  2000 połączeń 
przychodzących tygodniowo 
(pn/ndz)

WW-
1

SL (Service Level) – 
gwarantowana liczba 
odebranych połączeń w 
wyznaczonym interwale 
czasowym 

100,00%/24h, czyli 100% połączeń 
powinno być odebranych w ciągu 
doby,  przy spełnieniu warunku do 
2000 połączeń przychodzących 
tygodniowo(pn/ndz)

100,00%/24h., czyli 100% połączeń 
powinno być odebranych w ciągu 
doby, 

nie dotyczy
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WW-
2

FCR (First Contact Resolution) 
– liczba spraw obsłużonych 
podczas połączenia z 
konsultantem bez konieczności 
oddzwaniania. Jako rozmowę 
obsłużoną bez konieczności 
oddzwaniania należy rozumieć 
rozmowę obsłużoną po 
przełączeniu Klienta przez 
konsultanta TIP.

>85,00% r jednostką pomiaru 
dotrzymania parametrów 
świadczenia usług jest doba przy 
przy spełnieniu warunku do 125 
rozmów przychodzących w 
godzinach od 8.00 do 16.00 w dni 
robocze

75% w przypadku przekroczenia 
parametru 2000 połączeń 
przychodzących miesięcznie dla dni 
roboczych w godz. 8-16 jednostką 
pomiaru dotrzymania parametrów 
świadczenia usług jest doba

WW-
3

Obsługa połączeń 
przychodzących.

90,00% Architektura Systemu IVR 
ma zapewniać parametry jakościowe 
wykluczające pojedynczy punkt 
awarii oraz gwarantujące dostępność 
na poziomie co najmniej 90,00% 
czasu w ciągu każdego miesiąca, co 
oznacza, że dopuszczalny łączny 
czas awarii w ciągu miesiąca 
(liczony od momentu zgłoszenia 
awarii przez Zamawiającego lub jej 
wykrycia przez służby techniczne 
Wykonawcy do chwili pisemnego – 
w formie e-mailowej na 
zdefiniowane wcześniej adresy – 
potwierdzenia jej usunięcia przez 
Zamawiającego) nie przekroczy 72 
godzin (jednokrotna przerwa nie 
może przekroczyć 1,5 godziny).

80,00% - możliwe okno serwisowe 
raz w miesiącu kalendarzowym 
trwające jednorazowo nie dłużej niż 
4 godziny (w ramach godzin 0:00 – 
5:00). Informacja o oknie 
serwisowym przekazana 
Zamawiającemu najpóźniej w 
ostatnim dniu roboczym przed 
oknem serwisowym do godz. 12:00. 
Nie dotyczy sytuacji gdy 
przekroczony jest parametr 80 000 
połączeń przychodzących 
miesięcznie (w dni robocze). 

WW-
4

Poziom zapewnienia obsługi 
infolinii, chat (w tym w trakcie 
awarii) niezależnie od  
lokalizacji infrastruktury 
Wykonawcy – w skali 
miesiąca. 

90% pełnej obsługi – ma zapewniać 
ciągłość działania wszystkich 
elementów usługi. Usunięcie awarii 
powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 
2 godzin od jej wystąpienia
Jednostką pomiaru dotrzymania 
parametrów świadczenia usług jest 
doba

80% pełnej obsługi – ma zapewniać 
ciągłość działania wszystkich 
elementów usługi. Usunięcie awarii 
powinno nastąpić najpóźniej w 
ciągu 4 godzin od jej wystąpienia
Jednostką pomiaru dotrzymania 
parametrów świadczenia usług jest 
doba

WW-
5

Odsetek konsultantów 
spełniających wymagania 
kompetencyjne

100% konsultantów obsługujących 
TIP we wszystkich kanałach 
kontaktu powinno:
- posługiwać się językiem polskim
- powinni posiadać wykształcenie 
wymagane przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego
- powinni mieć kompetencje 
uprawniające do udzielania pomocy 
psychologicznej 

100% konsultantów
obsługujących TIP we wszystkich 
kanałach kontaktu powinno:
- posługiwać się językiem polskim
- powinni posiadać wykształcenie 
wymagane przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego
- powinni mieć kompetencje 
uprawniające do udzielania pomocy 
psychologicznej 

WW-
6

Odsetek obsłużonych interakcji 
typu chat (jeśli jest wdrożony)

90% interakcji typu chat podjętych 
w ciągu 2 minut 30 sek. od 
zgłoszenia się klienta
Jednostką pomiaru dotrzymania 
parametrów świadczenia usług jest 
doba

75% interakcji typu chat podjętych 
w ciągu 3.minuty od zgłoszenia się 
klienta
Jednostką pomiaru dotrzymania 
parametrów świadczenia usług jest 
doba

Wymagania WW1-WW4 i WW6 obowiązują  Wykonawcę od 4 tygodnia po dniu  podpisaniu umowy
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2.3. Wymagania niefunkcjonalne (WN)

WN-1
Wykonawca w toku realizacji niniejszej Umowy zobowiązany jest do komunikowania się z Zamawiającym 
wyłącznie w języku polskim. Wymóg ten dotyczy wszelkich środków porozumienia się pomiędzy Stronami, w 
tym w szczególności wszelkiej korespondencji, rozmów w trakcie spotkań, telekonferencji oraz innych rozmów 
przeprowadzanych pomiędzy Zamawiającym a pracownikami Wykonawcy oraz innymi osobami, którymi 
posługuje się Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

2.4. Wymagania bezpieczeństwa (WB)

WB-1 
Wykonawca zapewni obsługę TPP w ramach  własnej lokalizacji zgodnie z parametrami określonymi w SLA  
oraz poprzez możliwość świadczenia usług przez konsultantów w ramach pracy zdalnej.  

WB-2
Wykonawca  w swojej lokalizacji zapewni redundancję systemów informacyjnych stosowanych do obsługi TPP 
(w szczególności systemu obsługi zgłoszeń, rejestracji zgłoszeń i tworzenia statystyk i innych systemów 
wspomagających), w taki sposób, aby zapobiec pojedynczemu punktowi awarii. W szczególności:
• zapewni zasilanie z co najmniej dwóch niezależnych linii zasilających,
• zapewni dostęp do Internetu przez co najmniej 2 łącza,
• w ramach swojej Polityki bezpieczeństwa informacji opracuje plany i procedury odtwarzania po awarii 
systemów teleinformatycznych oraz plany i procedury ciągłości działania,
• będzie wykonywał  nie więcej niż 2 kopie zapasowe, testował możliwość odtwarzania kopii zapasowych i 
przechowywał jedną kopię w innej lokalizacji niż serwery, niepodatnej na te same zagrożenia, 
• zapewni podtrzymanie zasilania poprzez zastosowanie systemów UPS 
• zabezpieczy serwerownie Infolinii przed zagrożeniami środowiskowymi i fizycznymi zgodnie z wymaganiami 
normy ISO 22301 :2012 dla ciągłości działania,

WB-3
Wykonawca we własnym zakresie zapewni należytą ochronę powierzonych danych osobowych związanych ze 
świadczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
2019 r. poz. 1781 t.j.). Wykonawca zobowiązuje się do m.in. przestrzegania zasad określonych w dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych (opracowanymi przez Wykonawcę). Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
dokumentację przetwarzania danych osobowych do akceptacji. Każda zmiana w ww. dokumentach, która nie jest 
zmianą edycyjną albo poprawą oczywistego błędu wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, jako podmiot, któremu powierzono 
przetwarzanie danych osobowych, w zakresie określonym umową z Zamawiającym. Wykonawca zapewni 
możliwość poddania się audytowi Zamawiającego na zgodność ze spełnieniem wymagań ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 t.j.) nie rzadziej niż raz na pół roku.  Koszt 
audytów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia każdego pracownika TPP z zakresu 
ochrony danych osobowych przed dopuszczeniem go do obsługi infolinii. Wykonawca będzie przekazywał do 
Zamawiającego kopię potwierdzenia tego szkolenia dla każdego pracownika Infolinii. Wykonawca zobowiąże 
pracowników infolinii do zachowania poufności danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca wyda pracownikom TIP upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w ustalonym z Zamawiającym zakresie. Zobowiązania do zachowania poufności i 
upoważnienia zostaną przekazane Zamawiającemu. 

WB-4
Zamawiający ma prawo wglądu w wyniki audytów i kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty 
w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności TPP. Zamawiający ma prawo do audytowania TPP ze 
względu na zgodność z wymaganiami umowy. O kontrolach przeprowadzanych przez inne podmioty niż 
Zamawiający Wykonawca zawiadamia Zamawiającego. 
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2.5. Wymagania względem szkoleń konsultantów Infolinii (WSZ)

WSZ-1
Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia każdego konsultanta TPP zgodnie z opracowanym 
harmonogramem szkoleń. Zamawiający ma możliwość wglądu i wnoszenia uwag do harmonogramu szkoleń oraz 
materiałów szkoleniowych przed przystąpieniem do realizacji szkoleń przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 
zobowiązany do aktualizacji materiałów szkoleniowych zgodnie z potrzebami wynikającymi z realizacji usług 
TPP oraz przeszkolenia wszystkich wcześniej szkolonych pracowników w zakresie dokonanej aktualizacji 
materiałów szkoleniowych.

WSZ-2 
Zamawiający ustali z Wykonawcą przed rozpoczęciem obsługi TPP przez Wykonawcę aktualny standard obsługi 
klientów w TPP. 

2.6. Wymagania w zakresie realizacji raportów i innych dokumentów

Wykonawca przygotuje następujący zakres dokumentacji obejmującej:

1) skrypty pomocnicze dla konsultantów TIP zawierające wytyczne dot. sytuacji w jakiej należy 
zaproponować Klientowi przekierowanie na TPP

2) Skrypty/wytyczne dla konsultantów TPP
3) Materiały szkoleniowe
4) Raport z rekrutacji potwierdzający kompetencje konsultantów TPP
5) Raport ze szkoleń potwierdzający realizację szkolenia przez konsultantów TPP

6) raporty bieżące i okresowe potwierdzające realizację poszczególnych wymagań oraz sposób dostępu do 
zasobów w wersji elektronicznej (np., zestawienia numerów, odsłuchiwanie rozmów) i stanowiące 
podstawę do wypłaty wynagrodzenia,

7) raporty ze szkoleń

2.7. Pozostałe uwarunkowania

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do informowania o każdej stwierdzonej 
konieczności dokonania zmian w  sposobie realizacji usług. Strony mogą dokonać zmian w drodze uzgodnień 
pomiędzy Koordynatorem Umowy oraz Kierownikiem Projektu, tam gdzie jest to dopuszczalne, zaś w 
pozostałym zakresie w drodze aneksu do Umowy. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 
TPP ZAŁOŻENIA OBSADY 

Harmonogram  obejmuje nie więcej niż 3750 Roboczogodzin w miesiącu (w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1 Umowy).

 WZÓR HARMONOGRAMU
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ZAŁĄCZNIK NR 3  DO UMOWY

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta dnia 7.04.2020 roku w Warszawie pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107 – 00 – 010 – 57, 
reprezentowanym przez: Adama Niedzielskiego – Prezesa NFZ zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a CCIG Group Sp. z o. o,  ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  VI  Wydział  
Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem   KRS 0000469595,   NIP 8971790871, REGON: 
022187091,  zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Marcina Kapralskiego – Prezesa Zarządu, zwaną 
dalej „Wykonawcą”

W związku z podpisaniem umowy nr 29/2020 z dnia 7.04.2020 r., której przedmiotem jest świadczenie usług 
infolinii Telefonicznej Pomocy Psychologicznej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej 
„umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie 
realizacji umowy podstawowej postanawiają, co następuje:

§ 1. 

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one:
1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, 

dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją 
umowy podstawowej w szczególności dotyczące architektury infrastruktury Zamawiającego, 
pomieszczeń przetwarzania danych oraz zasad dostępu do tych pomieszczeń,

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku z realizacją 
umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.

§ 2. 

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu 

przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie realizacji 

umowy podstawowej; 
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych Informacji 

Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy;
4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze 

strony Wykonawcy lub Podwykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji 
umowy; 

5) poinformowania osób, o których mowa w ust. 4, o obowiązku zachowania poufności, o poufnym 
charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako 
poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w ust. 4;

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych  w jakikolwiek sposób, chyba 
że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności 
jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia 
Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy 
podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą Zamawiającemu upoważnienie do udziału  w realizacji 
umowy podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy podstawowej, niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich 
materiałów zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, 
będącymi w jego posiadaniu.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków dotyczących Informacji 
Poufnych, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
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w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 umowy podstawowej za każdą ujawnioną 
Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia 
dostarczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej noty, także wówczas, gdy od umowy odstąpiono. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości 
przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę poszkodowaną przekracza 
wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, w tym ze strony podwykonawcy, złożą 
oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności, według wzoru określonego w załączniku do 
niniejszej umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.

5. W przypadku nie złożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000 złotych za każde niezłożone oświadczenie.  

§ 3. 

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:
1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane; 
2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa.

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek 
Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie 
uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiązany 
do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są 
traktowane jako poufne.

§ 4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 
pracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców i inne osoby, które będą zaangażowane 
 w proces realizacji umowy.

§ 5.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie 
do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 
także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, w okresie 3 lat od ich wygaśnięcia.

§ 6.

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do Informacji 
Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.

§ 7.

1. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie w szczególności 
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 8.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9.

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności.

§ 10.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający  Wykonawca 
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności

……………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………….
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
………………………………
(nr PESEL)

OŚWIADCZENIE
o zobowiązaniu do zachowania poufności

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy 
nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest świadczenie usług infolinii Telefonicznej Pomocy 
Psychologicznej  na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, 
zobowiązuje się do:

1) zachowania w poufności wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 
przedmiotem której jest niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu realizacji 
umowy.

Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu wykonywania wyżej wymienionej 
umowy podstawowej, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy.

Miejscowość, data, Czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 
reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: IOD@nfz.gov.pl,  
Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu 
Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.). 
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia 
danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem.
Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 
Konsekwencją niepodpisania oświadczenia może być niedopuszczenie do zapoznania się z dokumentacją techniczna oraz funkcjonalną 
oraz kodami źródłowymi.

mailto:IOD@nfz.gov.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu 07.04.2020 r. w Warszawie między:
Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186, reprezentowanym przez:
Adama Niedzielskiego – Prezesa NFZ
zwanym dalej „Powierzającym” lub „Administratorem”,
a CCIG Group Sp. z o. o,  ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  
VI  Wydział  Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem   KRS 0000469595,   NIP 
8971790871, REGON: 022187091,  zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
Marcina Kapralskiego – Prezesa Zarządu.
zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,
łącznie zwane „Stronami”.
W związku z zawarciem przez Strony umowy nr 29/2020 z dnia 7.04.2020 r., której przedmiotem jest świadczenie 
usług infolinii Telefonicznej Pomocy Psychologicznej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej 
dalej „umową podstawową”, Strony w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych w 
ramach realizacji Umowy podstawowej postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Niniejsza Umowa określa warunki przetwarzania przez Wykonawcę w imieniu Powierzającego Danych 

osobowych określonych w  ust. 4 Umowy. 
2. Strony uzgadniają, że w niniejszej umowie mają zastosowanie definicje określone w Umowie podstawowej. 
3. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych osobowych określonych w ust. 4 Umowy 

wyłącznie w celu wywiązania się przez Wykonawcę z zadań określonych w Umowie podstawowej oraz na 
okres świadczenia usług z niej wynikających. 

4. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych osobowych osób korzystających z Telefonicznej 
Informacji  Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia (TIP) oraz Telefonicznej Pomocy Psychologicznej 
(TPP), obsługiwanej przez Podmiot przetwarzający w związku z realizacją usług objętych umową 
podstawową, w szczególności ich numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imiona, nazwisko, dane 
przekazane przez Klienta TPP, jak również  dane osobowe osób uczestniczących ze strony Administratora 
Danych osobowych w realizacji Umowy podstawowej, w zakresie wynikającym z postanowień tej umowy  - 
zwane dalej „Danymi osobowymi”.

§ 2

Zasady przetwarzania Danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym 

dla realizacji usług zleconych mu w ramach Umowy podstawowej, w sposób i w granicach wynikających z 
tej umowy.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zna obowiązujące w zakresie koniecznym dla realizacji Umowy 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 
1), zwanego dalej „RODO”.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji Umowy oraz, w okresie 
jej trwania, podejmie środki techniczne i organizacyjne, niezbędne dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa 
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odpowiadającego ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dostosowane do 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz jego wagi, przy uwzględnieniu charakteru, zakresu, 
kontekstu i celu przetwarzania Danych osobowych, tak, by w konsekwencji przetwarzanie Danych 
osobowych spełniło wymogi RODO.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest powołać na okres trwania niniejszej Umowy inspektora ochrony 
danych, posiadającego kwalifikacje oraz wiedzę fachową na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony 
danych osobowych oraz umiejętności wypełnienia zadań, opisanych w art. 39 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych. 

5. Przetwarzanie Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający nastąpi w formie elektronicznej w systemie 
Wykonawcy i będzie polegało na wykonywaniu takich operacji jak: utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, ograniczanie, 
usuwanie, niszczenie danych osobowych.

6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy Podmiotu 
przetwarzającego, posiadający imienne upoważnienie, o którym mowa w § 5 Umowy.

7. Powierzający wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania danych przez Podmiot przetwarzający lub 
jego podwykonawcę, a ponadto ich kopiowania w zakresie większym aniżeli niezbędny i przechowywania 
przez okres dłuższy aniżeli niezbędny dla wykonania danego zobowiązania, przy czym dopuszcza się 
wykonywanie  2 kopii zapasowych systemu stosownie do zasad ochrony danych obowiązujących w 
Podmiocie przetwarzającym, a czas przechowywania kopii zapasowych nie będzie przekraczał 1 miesiąca, z 
tym, że w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy – nie przekroczy czasu, w którym Przetwarzający 
zobowiązany jest je przekazać Powierzającemu przetwarzanie.

8. Dostęp Podmiotu przetwarzającego lub podwykonawcy do Danych osobowych odbywa się z zachowaniem 
wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3 

Wydawanie i dokumentowanie poleceń Administratora
1. Powierzający jest administratorem danych osobowych osób korzystających z infolinii TIP oraz przekazanych 

przez nich danych innych osób.
2. Zarówno przekazywanie Powierzającemu przetwarzanych, na podstawie umowy podstawowej, danych 

osobowych przez Podmiot przetwarzający w jego infrastrukturze, jak również przekazywanie Podmiotowi 
przetwarzającemu przez Powierzającego danych osobowych dla przeprowadzenia kampanii wychodzących 
do Klientów TIP - następować może wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznych kanałów komunikacyjnych 
określonych przez Powierzającego, przy czym przekazywanie w ten sposób Danych osobowych jest jedynym 
dopuszczalnym sposobem ich przekazywania pomiędzy Stronami. 

3. Podpisanie umowy podstawowej, wyczerpuje obowiązek, o którym mowa art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych mu danych osobowych, do zachowania ich w 

tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim.

§ 4

Warunki przetwarzania Danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i 
cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o których mowa w art. 32 ust. 
1 RODO, tak aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z tymi przepisami.

2. W ramach zabezpieczenia przekazanych Danych osobowych do obowiązków Podmiotu przetwarzającego 
i podwykonawcy należy w szczególności:

1) zapewnienie odebrania oświadczeń, od osób biorących udział w przetwarzaniu Danych osobowych w 
ramach realizacji niniejszej umowy, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy, 
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2) przeprowadzenie właściwego szkolenia dla osób realizujących umowę w zakresie wymagającym 
przetwarzania Danych osobowych,

3) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych osobowych w infrastrukturze 
Podmiotu przetwarzającego  w sposób pozwalający na odtworzenie poszczególnych działań Podmiotu 
przetwarzającego i ocenę ich dopuszczalności, w tym w sposób wynikający z obowiązujących 
przepisów.

3. Podmiot przetwarzający prowadzi w formie pisemnej i elektronicznej rejestr kategorii czynności 
przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający: 

1) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Podmiotu przetwarzającego oraz 
Powierzającego, w imieniu którego działa Podmiot przetwarzający;

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe powołanego inspektora ochrony danych;
3) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego; 
4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

§ 5

Zapewnienie przetwarzania danych przez osoby upoważnione
1. Podmiot przetwarzający odpowiada za prawidłowe przetwarzanie Danych osobowych, w tym ich właściwą 

ochronę, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy oraz przez 
podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy lub zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów. 

2. Podmiot przetwarzający zapewnia, aby każda osoba działająca z jego upoważnienia i mająca dostęp do 
Danych osobowych przetwarzała je wyłącznie w granicach realizacji usług świadczonych na podstawie 
umowy podstawowej.

3. Celem zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Podmiot przetwarzający prowadzi 
dokumentację wydanych przez Powierzającego poleceń przetwarzania danych osobowych, dokumentację 
wydanych przez Podmiot przetwarzający poleceń przetwarzania danych osobowy, oraz dokumentację 
upoważnień wydawanych osobom przetwarzającym Dane osobowe, w sposób pozwalający na odtworzenie 
poszczególnych działań osób działających w imieniu Podmiotu przetwarzającego i ocenę ich dopuszczalności, 
w tym w sposób wynikający z obowiązujących przepisów.

4. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały 
się do zachowania poufności lub, by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy.

§ 6

Prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu
1. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

zwanego dalej również: „podwykonawcą”, bez uzyskania uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej 
zgody Powierzającego. 

2. W przypadku udzielenia przez Powierzającego ogólnej pisemnej zgody, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie informować Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub 
zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Powierzającemu możliwość wyrażenia 
sprzeciwu wobec takich zmian. Sprzeciw Powierzającego może być wyrażony w każdym czasie.

3. Jeżeli Powierzający wyrazi uprzednią, szczegółową, pisemną zgodę na korzystanie z usług innego podmiotu 
przetwarzającego, bądź nie wyrazi sprzeciwu, w przypadku wyrażenia uprzedniej, ogólnej, pisemnej zgody 
na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego, wobec poinformowania Powierzającego o 
zamiarze zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających – Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć z takim podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, formułującą wobec podwykonawcy te same obowiązki ochrony danych, jakie sformułowane 
zostały w niniejszej Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
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odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych.

4. Jeżeli inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, 
pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu 
przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Powierzającego o zawarciu umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem przetwarzającym, wskazując podmiot, z którym 
została ona zawarta oraz wydając odpis umowy, na mocy której nastąpiło dalsze powierzenie. 

§ 7

Pomoc w odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą
1. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, z uwzględnieniem zakresu i charakteru przetwarzanych przez 

niego Danych osobowych, pomagać Powierzającemu w szczególności przez zapewnianie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych oraz wywiązywać się z obowiązku Powierzającego, polegającego 
na odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
rozdziale III RODO. 

2. W przypadku złożenia wniosku o dostęp do Danych osobowych osoby, której dane przetwarza Podmiot 
przetwarzający, zobowiązany on jest zapewnić tej osobie dostęp do tych danych, wydać kopię danych oraz, 
w razie potrzeby, udzielić informacji w zakresie określonym art. 15 ust. 1 lit. a – h ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych.

3. Na żądanie osoby, której dane przetwarza Podmiot przetwarzający, Podmiot przetwarzający, z 
uwzględnieniem celów przetwarzania, ma obowiązek sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, które 
są nieprawidłowe.

4. W sytuacji, w której osoba, której dane przetwarzane są przez Podmiot przetwarzający, skorzysta z prawa 
żądania od Powierzającego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, Podmiot przetwarzający 
niezwłocznie usunie te dane na żądanie tej osoby lub Powierzającego. O każdorazowym usunięciu danych 
osobowych lub zniszczeniu nośnika, na którym były przetwarzane, Podmiot przetwarzający powiadomi 
Powierzającego, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia usunięcia lub zniszczenia danych, 

5. W sytuacji, w której osoba, której osobie, której dane są przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, 
skorzysta z prawa żądania od Powierzającego ograniczenia przetwarzania, Podmiot przetwarzający 
niezwłocznie ograniczy przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z wytycznymi Powierzającego

6. W przypadkach, gdy zgodnie z ustępami poprzedzającymi Podmiot przetwarzający sprostował lub usunął 
dane osobowe lub ograniczył ich przetwarzanie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 
Powierzającego. 

7. W sytuacji, w której osoba, której dane są przetwarzane przez Podmiot przetwarzający, skorzysta z prawa 
żądania przeniesienia danych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wydać Powierzającemu dane objęte 
wnioskiem w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego.

§ 8

Zobowiązanie do udzielenia pomocy w obowiązkach Administratora
1. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, jest on 

zobowiązany udzielać Powierzającemu pomocy w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 
RODO.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje o zastosowanych 
środkach organizacyjnych i technicznych oraz ustalonych ryzykach naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu dokumentację wydanych przez 
Powierzającego poleceń przetwarzania Danych osobowych, wydanych przez Podmiot przetwarzający poleceń 
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przetwarzania Danych osobowych oraz upoważnień do przetwarzania Danych osobowych, wydawanych 
osobom dopuszczonych do przetwarzania danych przez Podmiot przetwarzający. 

4. W przypadku zwarcia przez Podmiot przetwarzający dalszej umowy powierzenia, jest on zobowiązany na 
żądanie Powierzającego wydać odpis umowy powierzenia łączącej go z tym podmiotem oraz uzyskać i wydać 
prowadzoną przez ten podmiot  dokumentację, o której mowa w ust. 3. 

5. W przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych, Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je Powierzającemu. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje co najmniej:
1) opis charakteru naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskaz 

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

2) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu 
kontaktowego, od którego można uzyskać informacje dotyczące naruszenia; 

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych; 
4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony Danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach opis środków 
podjętych w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

7. Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności 
naruszenia ochrony Danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. 

8. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest udzielić Powierzającemu wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu 
oceny skutków planowanych operacji przetwarzania przez Podmiot przetwarzający dla ochrony Danych 
osobowych. Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, Strony konsultują się z powołanymi przez siebie 
inspektorami ochrony danych. 

9. W wyniku przeprowadzenia oceny skutków Strony wspólnie sporządzają protokół z oceny skutków 
przetwarzania, zawierający, co najmniej: 

1) ocenę systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób 
fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest 
podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób 
znacząco wpływających na osobę fizyczną; 

2) ocenę przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii Danych osobowych, 
3) ocenę systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.

10. Protokół oceny skutków przetwarzania podpisują przedstawiciele Stron oraz powołani inspektorzy ochrony 
danych każdej ze Stron.

11. W razie potrzeby, w szczególności, gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania 
dokonywanych przez Podmiot przetwarzający, Strony dokonują przeglądu, by stwierdzić, czy przetwarzanie 
odbywa się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych. Przegląd, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, następuje zgodnie z postanowieniami ust. 8-10.

§ 9

Udostępnienie Powierzającemu informacji oraz współdziałanie przy audytach
1. W toku trwania Umowy podstawowej Podmiot przetwarzający udostępnia na żądanie Powierzającego 

wszelkie informacje niezbędne do wykazania przez Podmiot przetwarzający spełnienia obowiązków 
określonych w artykule 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz umożliwia Powierzającemu, 
powołanemu przez niego inspektorowi ochrony danych lub audytorowi, upoważnionym przez 
Powierzającego przeprowadzanie kontroli, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

2. Podmiot przetwarzający wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Powierzającemu kontrolowanie Podmiotu 
przetwarzającego i jego podwykonawców, w tym pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych do 
przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych 
zabezpieczeń Danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny 
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prawidłowości przetwarzania Danych osobowych udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub 
usługi.

3. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, upoważnieni pracownicy 
Powierzającego, powołany inspektor ochrony danych oraz audytor, będą mieli prawo do:

1) wstępu, w godzinach roboczych w dni robocze za okazaniem imiennego upoważnienia, do 
pomieszczeń, w których przetwarzane są przekazane Dane osobowe i przeprowadzenia 
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania 
danych z ustawą oraz oceny stosowanych zabezpieczeń zapewniających ich ochronę,

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wezwania i przesłuchania osób w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

3) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką 
kontroli,

4) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń wykorzystywanych do przetwarzania danych,
5) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii.

4. W toku kontroli pracownik Powierzającego, inspektor ochrony danych oraz audytor przeprowadzający 
kontrolę mają prawo wglądu do zbioru zawierającego Dane osobowe jedynie za pośrednictwem 
upoważnionego przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego lub przedstawiciela podwykonawcy. Kontrola 
jest możliwa pod warunkiem przekazania Podmiotowi przetwarzającemu przez Powierzającego pisemnego 
zawiadomienia o planowanej kontroli 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem.

5. Z czynności kontrolnych pracownik Powierzającego, inspektor ochrony danych lub audytor sporządzą 
protokół, którego jeden egzemplarz doręczy Podmiotowi przetwarzającego lub jego podwykonawcy.

6. Protokół podpisują upoważnieni pracownicy Stron i innych podmiotów przetwarzających oraz powołani przez 
Strony i te podmioty inspektorzy ochrony danych. Inspektor ochrony dany powołany przez Podmiot 
przetwarzający i inne podmioty przetwarzające mogą wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i 
uwagi.

7. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Powierzającego dotyczących zasad 
przetwarzania powierzonych Danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia przedmiotowych 
tych danych, sporządzonych w wyniku kontroli/audytu w sposób opisany w ustępach poprzedzających. 

§ 10

Skutki wygaśnięcia albo rozwiązania  Umowy podstawowej
1. W ramach realizacji III etapu umowy podstawowej, Podmiot przetwarzający zwraca Powierzającemu, 

wszelkie przetwarzane przez siebie dane osobowe zgromadzone w toku świadczenia usług obsługi 
Telefonicznej  Infolinii Pacjenta oraz usuwa wszelkie istniejące ich kopie, w tym kopie zapasowe, ze swojej 
struktury i prowadzonych zbiorów danych, w terminach określonych w umowie podstawowej.

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania, wypowiedzenia lub innej formy wygaśnięcia Umowy 
podstawowej albo odstąpienia od niej – Podmiot przetwarzający i inny podmiot przetwarzający zobowiązani 
są usunąć powierzone im Dane osobowe najpóźniej w ciągu  3 dni od dnia po rozwiązaniu albo wygaśnięciu 
umowy podstawowej i poinformować Zamawiającego o sposobie wykonania tego obowiązku nie później niż 
w następnym dniu roboczym, co zostanie potwierdzone wymaganym protokołem, o którym mowa w §7 ust. 
6 umowy podstawowej. 

3. Usunięcie Danych osobowych z własnego systemu informatycznego i urządzeń używanych przy ich 
przetwarzaniu ma nastąpić w sposób wykluczający ich odtworzenie funkcjami systemowymi lub poprzez 
trwałe zniszczenie nośników, na których dane takie były przetwarzane. O każdorazowym usunięciu Danych 
osobowych lub zniszczeniu nośnika, na którym były przetwarzane, Podmiot przetwarzający powiadomi 
Powierzającego, nie później niż w następnym dniu roboczym od dnia usunięcia lub zniszczenia danych, a w 
przypadku realizacji  III etapu umowy podstawowej – najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i §7 ust. 6 umowy podstawowej. 
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§ 11

Zasady odpowiedzialności Podmiotu przetwarzającego
1. Powierzający może nałożyć na Podmiot przetwarzający karę umowną: 

1) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 2 Umowy, polegającego na 
niedostosowaniu środków technicznych i organizacyjnych do zaleceń inspektora ochrony danych 
Powierzającego, w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w 
dostosowaniu środków bezpieczeństwa do zaleceń inspektora ochrony danych Powierzającego, 

2) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, polegającego na udostępnieniu Danych 
osobowych przez Podmiot przetwarzający osobom trzecim, w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za jednorazowe udostępnienie danych osobowych jednej osoby, przy czym wysokość 
kary wynikającej z jednego zdarzenia nie przekroczy kwoty 50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych), gdy udostępnienie wystąpiło pierwszy raz w trakcie trwania Umowy, 

3) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 6 Umowy, polegającego na 
powierzeniu przetwarzania Danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu bez uzyskania 
uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Powierzającego, w wysokości 50000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi 
przetwarzającemu bez uzyskania zgody, 

4) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, opisanych w § 10 Umowy, polegającego na 
nieusunięciu Danych osobowych wbrew obowiązkowi wskazanemu w § 10 ust. 1 Umowy, w wysokości 
2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki w dochowaniu obowiązku usunięcia 
przekazanych Danych osobowych. 

9. Powierzający przetwarzanie zastrzega możliwość dochodzenia kary umownej, o której mowa w ust.6 pkt 2 -
4 również po wcześniejszym rozwiązaniu,  wygaśnięciu albo odstąpieniu od umowy podstawowej.

2.  Podmiot przetwarzający odpowiada za zobowiązania swoich podwykonawców włączonych do realizacji 
przedmiotu Umowy jak za swoje własne, nie wyłączając odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

3. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy podstawowej bez wypowiedzenia w formie pisemnej, 
w przypadku stwierdzenia naruszeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 4, w terminie 21 dni od dania, w którym 
stwierdzono wystąpienie naruszenia.

4. Powierzający ma prawo do dochodzenia od Podmiotu przetwarzającego oraz działających w jego imieniu 
podwykonawców pełnego odszkodowania, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Powierzający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z przysługującego 
Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy podstawowej wynagrodzenia, na co Podmiot 
przetwarzający niniejszym wyraża zgodę.

§ 12

Klauzula salwatoryjna
1. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza Umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie z 

jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by nieskuteczność ową 
usunąć.

2. Jeżeli w czasie trwania Umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania Umowy zmieni się w 
ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom umowy zmieni się, a z 
przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych 
regulowanych umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części Umowy, tak aby 
przywrócić jej pierwotne znaczenie.

§ 13

Klauzula prorogacyjna
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Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu miejscowo ze 
względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu w Warszawie.

§ 14

Obowiązujące przepisy prawa
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15

Czas obowiązywania Umowy
Niniejszą Umowę zawiera się na czas realizacji Umowy podstawowej, w tym czas realizacji zobowiązań 
wynikających z postanowień § 10 Umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Powierzający Podmiot przetwarzający
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA / ODBIORU *

………………………………………………………………………………………………….**

DANE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE

Nazwisko i Imię Stanowisko Nr i seria dokumentu 

tożsamości

Typ dokumentu 

tożsamości

Przekazujący

Odbierający

DANE OGÓLNE PROCESU
Przedmiot 

protokołu

Data i godzina przekazania 

***

Data i godzina 

odbioru ****

Wynik * Pozytywny Negatywny
Uwagi

ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO PROTOKOŁU

1.

2.

Podpis ze strony Wykonawcy Podpis ze strony Zamawiającego

*) Niepotrzebne skreślić
**) Przedmiot protokołu
***) Dotyczy wyłącznie procesu przekazania
****) Dotyczy wyłącznie procesu odbioru
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

LISTA PRZEDSTAWICIELI STRON

Koordynator Umowy (Zamawiający) Dorota Olczyk
Kierownik Nadzoru Infolinii (Wykonawca) Anna Szmalenberger
Opiekun Umowy (Wykonawca) Mirella Wakuła
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