
KLAUZULA POUFNOŚCI DLA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do wiadomości publicznej 

informacji dotyczących SPZOZ We Włodawie pozyskanych poprzez Wykonawcę podczas lub w związku ze 

współpracą z Zamawiającym. Obowiązek zachowania w tajemnicy obejmuje („Informacje Poufne”):· 

1.1. Dane osobowe, do których Wykonawca ma dostęp lub zostały mu powierzone, w tym dane o stanie 

zdrowia pacjentów. 

1.2. Procedury, instrukcje, wszelkie informacje techniczne i technologiczne. 

1.3. Informacje organizacyjne przedsiębiorstwa, plany biznesowe, działania reklamowe i marketingowe. 

1.4. Informacje dotyczące płynności finansowej, kontraktów, informacji dotyczących kontrahentów. 

1.5. Innych informacji prawnie chronionych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia uzyskanych Informacji Poufnych w tym danych osobowych 

przed dostępem osób nieupoważnionych, a w momencie przekazania informacji prawnie chronionych 

przetwarzający zobowiązuje się do zachowania wszelkich wymogów określonych w odpowiednich aktach 

prawnych w stosunku do tych danych. 

3. Udostępnienie Informacji Poufnych w tym danych osobowych przez przetwarzającego osobom trzecim 

możliwe jest: 

3.1. Jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3.2. Na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na 

podstawie ustawy. W tym przypadku przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować 

administratora o wpłynięciu takiego żądania.  

3.3. W obu powyższych przypadkach Wykonawca udostępni Informacje Poufne jedynie w niezbędnym 

zakresie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, do wydania lub zniszczenia wszelkich 

przedmiotów będących nośnikami Informacji Poufnych (w tym kopii, notatek, plików komputerowych) w 

zakresie, w jakim zawierają one Informacje Poufne. W przypadku sytuacji przechowywania Informacji 

Poufnych na urządzeniach elektronicznych należących do przetwarzającego należy usunąć te Informacje 

Poufne w sposób nieodwracalny. Czynność potwierdza się protokołem podpisanym przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. Odmowa zadośćuczynienia takiemu żądaniu może nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim 

spełnienie żądania stanowiłoby naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku 

danych osobowych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany do 

zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowaniu wszelkich kopii tych danych, będących w 

posiadaniu przetwarzającego w celu zaprzestania dalszego ich przetwarzania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać informację o obowiązku zachowania poufności wynikającej z niniejszej 

umowy swoim pracownikom oraz współpracownikom przetwarzającego, odpowiada także za zachowanie 

tajemnicy przez swoich pracowników oraz współpracowników. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie ustaje po wygaśnięciu niniejszej umowy.  
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