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Załącznik nr 7 do Konkursu nr IK.CWBK.065.65/2021 
 
 

WZÓR UMOWY nr……………………………………. 
 

zawarta w dniu …………..r. pomiędzy: 
 
 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut 
Badawczy 
z siedzibą w Warszawie 04-628, ul. Alpejska 42, KRS: 0000041396, NIP: 525-000-85-25, 
REGON: 000837583, reprezentowanym przez dr hab. n. med. Cezarego Kępkę, prof. inst. – Z-cę 
Dyrektora ds. Nauki, 
zwany dalej „SPONSOREM”, 
 
a 
 
………………………………………………….…. 
z siedzibą w ……………………., wpisaną do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
prowadzonej  
przez …………………………………., NIP: …………………., REGON: ……………, reprezentowaną 
przez…………….. 
 
zwaną dalej „CRO”. 

 
Usługa będąca przedmiotem zamówienia świadczona jest ramach projektu „Optymalna 
farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie lewego 
przedsionka z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej 
(STOP CLOT Trial) oraz średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)” o nr 2020/ABM/01/00002, w 
którym Sponsorem jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – 
Państwowy Instytut Badawczy. 

Usługa wskazana powyżej jest częścią projektu na niekomercyjne badania kliniczne, które są 
finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu 
na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych o numerze 
ABM/2020/1. 

Strony zgodnie postanowiły, jak poniżej: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. CRO zobowiązuje się do świadczenia usługi Contract Research Organization (CRO) w 
Projekcie o nr 2020/ABM/01/00002, w zakresie: monitorowania trzech 
niekomercyjnych badań klinicznych o akronimach: STOP CLOT, SAFE LAAC oraz SAFE LAAC 
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CKD , zwanych dalej Badaniami, w łącznie 20 ośrodkach badawczych oraz wykonywania 
części obowiązków, za które odpowiada Sponsor pełniący rolę „Sponsora” badań 
klinicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.), zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 
maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz.U.2012, poz. 489 ze zm.)  oraz zgodnie 
z zapisami niniejszej Umowy i  ofertą CRO z dnia .................... r. stanowiącą Załącznik Nr 1 do 
Umowy oraz Harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w dokumencie oferty stanowiącej załączniku 
nr 1 i obejmuje w szczególności: 

1. jest pełnienie nadzoru nad realizacją trzech badań klinicznych o akronimach STOP CLOT, 
SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD w łącznie 20 ośrodkach badawczych oraz  wykonywania 
części obowiązków za które odpowiada Zamawiający pełniący rolę „Sponsora” badań 
klinicznych w zakresie:  

1) Konsultacje merytoryczne na etapie wdrażania elektronicznej karty obserwacji 
klinicznej (eCRF) 

2) zapewnienie monitorów dla Badań, zgodnie oraz nadzór nad zespołem monitorskim, 
3) monitorowanie Badań we wskazanych ośrodkach badawczych w tym przeprowadzenie 

wizyt inicjujących w ośrodkach, na których CRO przeprowadzi szkolenie Zespołów 
Badawczych z Protokołu Badania oraz procedur będących częścią Badania, 

4) weryfikacji czy Badania są prowadzone zgodnie z aktualnymi Protokołami, wytycznymi 
GCP, obowiązującymi regulacjami prawa w zakresie badań klinicznych, zaleceniami 
Sponsora oraz opracowanym Planem Monitoringu,  

5) weryfikację czy w trakcie badania: 
a) są chronione prawa i dobro uczestników badań,  
b) prawidłowo prowadzony jest proces uzyskiwania Świadomej Zgody pacjenta na 

udział w badaniu, 
c) prowadzony jest poprawny proces rekrutacji oraz włączania pacjentów do 

badania przez Głównego Badacza/Współbadaczy* (*działania związane ze 
zwiększaniem rekrutacji pacjentów (kontakt z Badaczami, dodatkowe wizyty 
motywujące rekrutację), 

d) dane  zbierane są dokładne, kompletne i możliwe do weryfikacji na podstawie 
dokumentów źródłowych, 

e) czynności monitorujące związane z eCRF: 
f) nadzorowanie danych wprowadzanych do eCRF pod kątem kompletności i 

poprawności, 
g) weryfikacja wprowadzonych danych z dokumentacją źródłową, 
h) zarządzanie rozbieżnościami w danych (zakładanie w eCRF zapytań oraz pomoc w 

ich rozwiązywaniu), 
i) wysyłanie przypomnień, podsumowań oraz raportów dotyczących eCRF do 

Badaczy, 
j) nadzór nad poprawnością, kompletnością, dokładnością, a także 

przechowywaniem oraz aktualizacją dokumentacji związanej z prowadzonym 
badaniem klinicznym w ośrodkach (Investigator Site File), 

k) tworzenie, nadzór nad poprawnością oraz archiwizacja raportów z 
przeprowadzonych wizyt monitorujących, 

l) kontakt ad hoc z Badaczami/zespołami badawczymi – mailowy/telefoniczny 
m) stały kontakt ze Sponsorem (przedstawienie raportów z przeprowadzonych wizyt 

monitorujących, omówienie statusu w zakresie prowadzonego badania w 
nawiązaniu do Protokołu Badania), 
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n) rozliczanie leku w ośrodku i weryfikacja dokumentacji potwierdzającej 
przyjmowanie leku przez pacjentów, 

o) weryfikacja zniszczenia (odesłania) niewykorzystanego leku, 
p) przeprowadzenie wszelkich czynności związanych z zamknięciem Badania 

klinicznego przez wszystkie Ośrodki badawcze oraz Badaczy prowadzących te 
badania, w tym wykonanie wizyt zamykających ośrodki, podczas których 
dokonany zostanie m.in. szczegółowy przegląd dokumentacji badania klinicznego 
w ośrodku oraz podsumowanie statusu Badania. 

 

§ 2 
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI CRO 

1. CRO oświadcza, że: 
a) dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania 

przedmiotu Umowy, w szczególności dysponuje odpowiednim doświadczeniem w 
zakresie prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych, 

b) nie istnieją przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające w 
znacznym stopniu realizację Umowy, 

c) dysponuje zapleczem technicznym i osobowym, niezbędnym do realizacji przedmiotu 
i obowiązków Umowy. 

2. CRO jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sponsora o przeszkodach 
w wykonaniu Umowy, które mogą wystąpić wskutek zmiany okoliczności objętych 
oświadczeniami, o których mowa powyżej. 

3. CRO zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, przy 
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności. 

4. CRO zobowiązuje się do realizacji zadań wynikających z Umowy zgodnie z: 
a) aktualnymi zasadami ICH GCP, normami ISO, FDA lub analogicznymi zasadami 

dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych, jakie obowiązują w związku z 
wykonywanymi czynnościami, 

b) przepisami prawa, w tym w szczególności, przepisami prawa polskiego i EU, 
c) wytycznymi, zaleceniami, instrukcjami i poleceniami Sponsora, 
d) Załącznikiem nr 1 do Umowy (Formularz oferty). 

5. CRO przy realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy, zachowuje 
niezależność i nie podlega nadzorowi Sponsora, przy czym Sponsorowi pozostawia się 
prawo do skontrolowania zaplecza technicznego CRO w czasie trwania Umowy. 

6. CRO samodzielnie decyduje o sposobie organizacji świadczenia usług, będących 
przedmiotem niniejszej umowy oraz Załączników do Umowy o współpracy, z 
zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. 

7. CRO na każde żądanie zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia Sponsorowi 
wszelkich wyjaśnień oraz przekazywania wszelkich danych i informacji związanych z 
realizacją Umowy. 

8. CRO oświadcza, że przedmiot niniejszej Umowy będzie realizował samodzielnie. 
W przypadku zaangażowania do jej realizacji osób trzecich, CRO: 
a) będzie odpowiadać za działania tych osób jak za działania własne, 
b) zobowiąże na piśmie te osoby do zachowania poufności w zakresie wszelkich 

informacji pozyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz Załączników 
do Umowy o współpracy, na zasadach analogicznych do tych uzgodnionych w 
niniejszej Umowie. 
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9. CRO pokrywa wszelkie koszty związane z zaangażowaniem do realizacji niniejszej Umowy
osób trzecich.

§ 3

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI SPONSORA 

Do obowiązków Sponsora w szczególności należy: 

1) Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy:
a) Kierownika Projektu,
b) Kierowników merytorycznych badania STOP CLOT, SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD,
c) Zespołów badawczych odpowiedzialnych za określone badanie kliniczne w

ośrodkach,
d) Kierownika administracyjnego Projektu.

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Sponsora stanowił 
będzie Załącznik Nr 3 do Umowy; 

2) dokonanie obowiązkowego ubezpieczenia Sponsora, Badaczy i innych osób wchodzących
w skład zespołów badawczych od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w
związku z prowadzeniem Badań klinicznych, zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30
kwietnia 2004. r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
badacza i sponsora e(Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 1034 ze zm.);

3) dokonywanie terminowej zapłaty za świadczone usługi;
4) współpraca z wyznaczonymi osobami ze strony CRO zaangażowanymi w celu realizacji usługi.

Lista osób wyznaczonych ze strony CRO stanowi Załącznik nr 3 do Umowy;
5) udział w spotkaniach i telekonferencjach;
6) kontakt telefoniczny i mailowy z częstotliwością wymaganą przez postępy w realizacji

zamówienia;
7) Strony mają prawo do zmiany osób, o których mowa w pkt. 1 i 4, wykazanych w załączniku nr

3  o czym poinformują  pisemnie drugą stronę. Zmiana taka nie stanowi  zmiany umowy i nie
wymaga formy aneksu do Umowy.

§4
CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia jej zawarcia do czasu złożenia ostatnich 
raportów z wizyt zamykających we wszystkich 3 badaniach, tj. do dnia 31.03.2026 r, z 
zastrzeżeniem ust.  2.

2. Sponsor zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy, jeśli dojdzie za zgodą Agencji Badań
Medycznych, do przedłużenia terminu realizacji któregokolwiek z badań przewidzianych w
Projekcie. Warunki zostaną określone w osobnym dokumencie.

§ 5
ODBIORY 

1. Odbiór przedmiotu Umowy następować będzie w częściach, z zachowaniem terminów
określonych w Harmonogramie, a do ich rozliczenia przyjmowane będą zakończone
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zadania i czynności określone w Harmonogramie, do których nie zgłoszono zastrzeżeń 
(odbiory częściowe), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Odbiór częściowy poszczególnych Badań następować będzie nie częściej niż raz na 
kwartał i obejmować będzie zadania rozpoczęte lub zakończone w danym okresie 
rozliczeniowym.  

3. Gotowość do odbioru częściowego przedmiotu Umowy CRO będzie zgłaszać Sponsorowi 
w formie pisemnej/drogą elektroniczną. Odbiory częściowe, dokonywane będą w 
terminie 7 dni od dnia przekazania Sponsorowi wymaganych dokumentów odbiorowych. 
Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, CRO jest zobowiązane do ich 
usunięcia w terminie określonym przez Sponsora. Po ich usunięciu zostanie 
przeprowadzony odbiór zgodnie z ust. 5. 

5. Odbiór części przedmiotu Umowy uważa się za dokonany w chwili podpisania Protokołu 
Odbioru Częściowego przez przedstawicieli Stron: 

a. ze strony Sponsora: 
6. …………………., tel. ……………………, e-mail:…………….., lub osoba przez niego upoważniona.   

a. ze strony CRO: 
7. …………………, tel. ……………………, e-mail:……………… lub osoba przez niego upoważniona.   
8. Podstawą rozliczenia płatności za ostatni okres realizacji przedmiotu Umowy będzie 

Protokół Odbioru Końcowego, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do 
Umowy, potwierdzający wykonanie tego etapu i przekazanie Sponsorowi pełnej 
dokumentacji. Do odbioru końcowego znajdują odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 4-5.  

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE 
1. Z tytułu realizacji umowy Sponsor zapłaci CRO ___________________________brutto.  
2. Wynagrodzenie będzie rozliczane na podstawie faktur częściowych, wystawianych 

okresowo po dokonanym odbiorze prac, o którym mowa w § 5.  
3. Faktury będą wystawiane przez CRO w oparciu o Protokoły Odbioru Częściowego 

zatwierdzone przez Kierownika Projektu oraz Kierownika administracyjnego ze strony 
Sponsora. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy CRO nr 
_____________________ w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z odpowiednimi protokołami odbioru, o których mowa w § 5.  

5. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany 
umowy, a następuje poprzez złożenie Sponsorowi pisemnego oświadczenia CRO o zmianie 
rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem 
nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Sponsora.  

6. Faktury przesyłane będą przez CRO drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres email: 
badaniakliniczne@ikard.pl 

7. CRO wystawiając faktury częściowe jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji 
z odwołaniem się do konkretnych Protokołów Odbioru Częściowego danego Badania.  

8. CRO Rozliczenie końcowe – zapłata ostatniej części wynagrodzenia wynikającej z 
postanowień Umowy – nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. Podstawą 
do wystawienia faktury końcowej przez CRO jest Protokół Odbioru Końcowego bez 
zastrzeżeń. 
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9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego odpowiednio 
Sponsora. 

§ 7 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, 

informacji, wzorów, schematów, kodów, źródłowych, danych oraz rozwiązań i innych 
informacji, otrzymywanych lub uzyskanych od drugiej Strony w związku ze świadczeniem 
lub przygotowaniem do świadczenia Usług, w szczególności wszelkich informacji o 
charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak 
również informacji odnoszących się do jej strategii, personelu, spraw finansowych lub 
przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą 
stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 z późn. zm.), zwanych w 
dalszej części niniejszej Umowy „Informacjami”. 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich 
udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 3. 

3. Strony zobowiązują się również nie wykorzystywać informacji jej przekazanych dla własnych 
korzyści lub korzyści innych osób lub podmiotów, a także do tworzenia nowych materiałów, 
projektów. 

4. Strony zobowiązują się, że żaden wykonany przez nie projekt, nie będzie inspirowany 
informacjami uzyskanymi w ramach współpracy z drugą Stroną. 

5. Przekazywane przez Strony informacje nie będą podlegać powyższym zobowiązaniom, jeżeli 
Informacje: 

a) są w chwili obecnej lub staną się powszechnie znane i nie zostały ujawnione w wyniku 
naruszenia niniejszej Umowy, 

b) znajdowały się w legalnym posiadaniu Drugiej Strony przed ich ujawnieniem przez Stronę, o 
czym świadczą dowody pisemne, 

c) zostały ujawnione Drugiej Stronie przez niezależną stronę trzecią, która nie jest zobowiązana 
do zapobiegania wyjawienia tego typu informacji, 

d) zostały niezależnie opracowane przez Drugą Stronę bez korzystania z otrzymanych 
informacji poufnych otrzymanych, o czym świadczą dowody pisemne. 

 
 

§ 8 
WŁASNOŚĆ DOKUMENTACJI 

 
1. Wszelka dokumentacja zgromadzona lub wytworzona przez CRO, jego współpracowników 

lub inne podmioty trzecie w związku ze zleconym przez Sponsora programem, stanowi 
wyłączną własność Sponsora. 

2. CRO zobowiązany jest wydać Sponsorowi na każde żądanie, na koszt CRO, wszelkie 
informacje lub dane, a także dokumentację związaną z programem będącym przedmiotem 
odpowiedniego Załącznika do Umowy o współpracy (oryginały lub kopie – w zależności od 
woli Sponsora), w ciągu 5 dni roboczych. 
 

§ 9 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
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1. Strony Umowy oświadczają, iż znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w 
szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1781 t.j.) – zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz wydane na jej 
podstawie akty wykonawcze, a także 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, ) – zwanym dalej „RODO”. 

2. Sponsor powierza CRO przetwarzanie danych osobowych.  Strony zawarły Umowę  
powierzenia przetwarzania danych osobowych w Projekcie 2020/ABM/01/00002 w celu 
realizacji niniejszej umowy, która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.  

3. Na pisemne żądanie Sponsora, CRO niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 h), stosownie do 
żądania zwróci lub zniszczy dokumenty i dane, włączając wszelkie ich kopie dowolnego 
rodzaju (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera lub na innych 
nośnikach informacji) zawierające informacje Sponsora, jeżeli CRO było w posiadaniu takich 
danych/informacji. Niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności (nie później niż w 
ciągu 24 h) CRO zobowiązuje się złożyć Sponsorowi pisemne oświadczenie potwierdzające 
ich dokonanie. 

4. CRO zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Informacji jedynie do tych swoich 
przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne 
w związku ze świadczeniem usług na rzecz Sponsora, zapewniając, iż wskazane wyżej osoby 
będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach określonych w Umowie. Za 
działanie tych osób CRO odpowiada jak za własne działanie.  

5. CRO oświadcza, że reprezentujące go osoby zapoznały się z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik nr 7 do 
Umowy. 

6. Strony zobowiązują się przekazać sobie wzajemnie klauzule informacyjne dotyczące 
przetwarzania danych osobowych podpisane przez osoby wyznaczone do realizacji i 
kontaktu, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związku z zawarciem i 
wykonywaniem niniejszej Umowy. Wzory klauzul informacyjnych stanowią Załączniki nr 8 
i nr 9 do Umowy. 

7. Strony dostarczą sobie wzajemnie podpisane przez pracowników informacje,  
o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich podpisania. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Sponsorowi, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje umowne 
prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku: 
1) braku uzyskania zgody na rozpoczęcie badań klinicznych przez Komisję Bioetyczną oraz 

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. 

2) jeżeli wstępne wyniki uzyskane w ramach realizacji jednego z Badań w znacznym 
stopniu uprawdopodobnią, iż kontynuowanie Badania nie doprowadzi do potwierdzenia 
bezpieczeństwa lub skuteczności badanego produktu leczniczego, w zakresie o jakim 
mowa w umowie, zawartej pomiędzy Sponsorem a ABM; 
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3) jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Sponsora, nastąpi opóźnienie w realizacji 
badania w stosunku do Harmonogramu, przekraczające 30 dni, co uniemożliwi 
wykonanie umowy z ABM, zawartej pomiędzy Sponsorem a ABM; 

4) stwierdzenia przez Sponsora wady fizycznej lub prawnej przedmiotu Umowy, 
uniemożliwiającej wykonanie umowy z ABM, zawartej pomiędzy Sponsorem a ABM; 

5) opóźnienie w wykonaniu poszczególnych Części przekraczające 30 dni, w stosunku do 
terminu wykonania danej Części określonej w Harmonogramie; 

6) nieuzasadnionego przerwania przez CRO wykonywania przedmiotu Umowy i 
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Sponsora na wznowienie jego 
wykonania; 

7) wykonywania przez CRO przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z 
Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi od CRO założeniami i 
dokonanymi z nim uzgodnieniami, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 
przez Sponsora na dokonanie przez CRO zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 
Umowy. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-5, Sponsor ma prawo 
wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej 
odstąpienie od Umowy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6-7 – w terminie 30 dni od 
dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. CROW razie odstąpienia od Umowy, CRO ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania 
prac, zwrotu dokumentów otrzymanych od Sponsora, chyba że Sponsor zwolni CRO z tego 
obowiązku. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. 

5. Jeśli Sponsor odstąpił od Umowy w części, CRO ma prawo zatrzymać wynagrodzenie 
otrzymane od Sponsora za odebraną przed dniem odstąpienia od Umowy Część, zaś Sponsor 
ma prawo zatrzymać i korzystać z dokumentacji i pozostałego zakresu odebranych prac, 
które otrzymał od CRO i odebrał protokołami odbioru. W związku z powyższym, strony 
zgodnie postanawiają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniach powyżej, prawa 
własności intelektualnej, o których mowa w §11 przechodzą na Sponsora w całym zakresie 
określonym w § 11. 
 
 

§ 11 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. Na mocy niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia umownego, Sponsor nabywa na 
wyłączną własność wszelkie majątkowe prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku 
jej wykonywania, w tym prawa do wyników Badań, baz danych oraz wytworzonej 
dokumentacji. Prawa wskazane w niniejszym paragrafie obejmują w szczególności prawa 
autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, patenty, prawa ochronne, 
prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, know how, wzory użytkowe. CRO nie nabędzie, 
w ramach wykonywania niniejszej Umowy żadnych uprawnień do ww. wyników 
realizowania Umowy. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do wyników Badań i innych 
utworów oraz baz danych, powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy lub umów 
zawartych w ramach jej realizacji wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na 
wykonywanie autorskiego prawa zależnego, przechodzą na Sponsora z chwilą ich ustalenia. 
Autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wyłącznego zezwalania na wykonywanie 
autorskiego prawa zależnego przechodzą na Sponsora w całości, bez ograniczeń 
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terytorialnych i czasowych, na wszelkich polach eksploatacji, w tym: w zakresie utrwalania i 
zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do 
wprowadzania utworu do pamięci komputera; w zakresie obrotu oryginałem utworu albo 
egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu 
lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w inny 
sposób – publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz 
nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez 
stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania utworu w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, 
w tym poprzez udostępnienie za pośrednictwem Internetu.  

2. CRO udziela Sponsorowi zezwolenia na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek utworów, 
o których mowa w ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w tym również do 
wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. 

3. CRO zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do utworów nie 
będą wykonywać takich praw w stosunku do Sponsora, jego następców prawnych i 
licencjobiorców.    

8. CRO ma obowiązek umieścić odpowiednie zapisy, gwarantujące realizację zasad wskazanych 
w niniejszym paragrafie we wszystkich umowach sporządzonych w wykonaniu niniejszej 
Umowy. Gdyby na skutek działania lub zaniechania CRO, Sponsor nie uzyskał praw 
wyłącznych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, lub uzyskane przezeń prawa 
zostały obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich, CRO poniesie odpowiedzialność 
za wynikłą stąd szkodę na zasadach ogólnych. 

 
§ 12 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sponsor ma prawo do 
naliczenia następujących kar umownych: 

1) za nieterminową realizację zadań określonych w Harmonogramie  
2) w wysokości 0,1% wartości brutto danej Części, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki;  
3) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie CRO.  
2. CRO wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury 

VAT. 
3. W przypadku, kiedy przewidziana w Umowie kara, nie pokrywa rozmiarów szkody, w tym 

utraconych korzyści, Sponsorowi przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

4. Sponsor niezależnie od zapłaty przez CRO kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeśli na skutek zwłoki w realizacji Umowy lub nie wywiązania się przez 
CRO z postanowień Umowy, poniosą szkodę, w szczególności, jeżeli dojdzie do wstrzymania 
lub konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania przyznanego przez ABM. 

 
§ 13  

ZAKAZ PRZENOSZENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW 
CRO, pod rygorem nieważności, nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Sponsora. 
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§  14 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Dla rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z Umowy, nie rozstrzygniętych 

polubownie, właściwym jest Sąd ze względu na siedzibę Sponsora. 
3. Wszelką korespondencję Strony mają obowiązek doręczać sobie nawzajem wedle decyzji 

obu Stron listem poleconym, bądź e-mailem do następujących osób i przy użyciu 
następujących danych kontaktowych: 

Sponsor: 
Narodowy Instytut Kardiologii  
Osoby wyznaczone do kontaktu:  
Katarzyna Istynowicz 
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa 
Tel: 22 3434 268 
e-mail:  k.istynowicz@ikard.pl 
 
CRO: 
………………………… 
tel: …………………. 
e-mail: …………… 
 
Osoby wyznaczone do kontaktu:  
Sponsor: 
Narodowy Instytut Kardiologii  
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa 
 
Osoby wyznaczone do kontaktu:  
Katarzyna Istynowicz 
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 
tel:  22 3434 268 
e-mail:  k.istynowicz@ikard.pl 
 
CRO: 
………………………… 
Tel: ………………….. 
e-mail: …………….. 
 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
Sponsor                                        CRO 
 

 
_____________________      _____________________   

mailto:k.istynowicz@ikard.pl
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

HARMONOGRAM 

Lp Nazwa zadania / czynności 
Planowana data 

rozpoczęcia 
Planowana data 

zakończenia 

Wartość 
zamówienia  

brutto w PLN 

Uwagi 

Działania wspólne 

1 konsultacje podczas 
przygotowywania eCRF  

01.02.2022 31.03.2022   

2 Nadzór nad zespołem 
monitorskim 

01.03.2022 31.03.2026   

Razem   

Część: badanie  STOP CLOT 

1 Monitorowanie badania 01.03.2022 31.03.2026   

Razem    

Część: badanie SAFE LAAC 

1 Monitorowanie badania 01.03.2022 31.03.2026   

Razem   

Część: badanie SAFE LAAC CKD 

1 Monitorowanie badania 01.03.2022 31.03.2026   

 

     

 

…………………..………………… …………………..………………… 

CRO KIEROWNIK PROJEKTU  

ze strony Sponsora 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

 

I. Osoby wskazane do realizacji umowy ze strony Sponsora: 
 

 Imię i nazwisko Pełniona funkcja 

1 dr hab. med. Jerzy Pręgowski, prof. inst. Kierownik Projektu/Kierownik 
merytoryczny badania STOP 
CLOT 

2 dr hab. med.  Radosław Pracoń;  
prof. dr hab. med. Marcin Demkow 

Kierownik merytoryczny badania 
SAFE LAAC i SAFE LAAC CKD 

4 Katarzyna Istynowicz Kierownik administracyjny 
Projektu 
Centrum Wsparcia Badań 
Klinicznych 

  
II. Osoby wskazane do realizacji umowy ze strony CRO: 

 
 Imię i nazwisko funkcja 

1   

2   

3   

4   

  
 

       

            
           



 

Załącznik nr 4 do umowy  

Protokół Odbioru Częściowego  

 

Lp. 
Przedmiot odbioru (zadania/ czynności)    Badanie Numer pozycji w 

Harmonogramie   

1.    

2.    

....    

I*)Przyjęto z zastrzeżeniami w dniu ……..........…………….… 

Stwierdzono następujące wady lub braki: ……………………………………………………. 

Termin usunięcia wad: ................................................ 

Pieczęć Sponsora  

 

 

Pieczęć CRO 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony Sponsora  

 

 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony CRO 

 

II *) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu: …………….. ……………………… 

Pieczęć Sponsora  

 

 

Pieczęć CRO 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony Sponsora  

 

 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony CRO 

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT. 

 

 



 

Załącznik nr 5 do umowy  

 

Protokół Odbioru Końcowego 

 

Lp. Przedmiot odbioru  

1.  

2.  

....  

I*) Przyjęto z zastrzeżeniami w dniu ……..........……… 

Stwierdzono następujące wady lub braki: ……………………………………………………. 

Termin usunięcia wad: ................................................ 

Pieczęć Sponsora  

 

 

Pieczęć CRO 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony Sponsora  

 

 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony CRO 

 

II *) Przyjęto bez zastrzeżeń w dniu: …………….. ……………………… 

 

Pieczęć Sponsora  

 

 

Pieczęć CRO 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony Sponsora  

 

 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze 
strony CRO 

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT. 



  

 
Projekt 2020/ABM/01/00002: „Optymalna farmakoterapia u pacjentów poddawanych zabiegom strukturalnym w obrębie 

lewego przedsionka z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową w perspektywie okołozabiegowej (STOP CLOT Trial) oraz 
średnioterminowej (SAFE LAAC Trial)” 

 

Strona 1 z 12 
 

     Załącznik nr 6 do Umowy Głównej  
 

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH  

 
(dalej również: „Umowa”) 

 
zawarta dnia ……………….r. w …………………….. 

 
pomiędzy: 

 

Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytutem 
Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 04-628), wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS: 0000041396, NIP: 525-000-85-25, REGON: 
000837583 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………….. 
 
 (dalej również: „Powierzający”)  
 
a 
 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez:  

…………………………………………………..…… 
 
(dalej również: „Procesor”) 
 
(Powierzający i Procesor zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”) 
 
Mając na uwadze fakt, że Strony  zawarły umowę z dnia ………………………… w przedmiocie 
………………………………., na podstawie której Procesor zobowiązał się do przetwarzania danych 
osobowych (dalej również „Umowa Główna”), Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot powierzenia i oświadczenia Stron 
 

1. Powierzający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie powierza 
Procesorowi do przetwarzania dane osobowe.   

 
2. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo 

ograniczony przez Powierzającego. Zmiana Załącznika nr 1 w zakresie ograniczenia albo rozszerzenia 
zakresu może być dokonana poprzez przesłanie przez Powierzającego do Procesora nowej zmienionej 
wersji Załącznika nr 1 w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4).  
W przypadku braku reakcji Procesora w ciągu 3 dni roboczych (dalej również: „Dni Robocze”)  
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od daty wysłania wiadomości przez Powierzającego przyjmuje się, że Procesor zaakceptował zmianę 
zakresu powierzenia. 

 
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków 
wynikających z Umowy Głównej. 

 
4. W stosunku do danych osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności 

przetwarzania: przechowywanie, udostępnianie, utrwalanie i usuwanie danych.  
 

5. Z tytułu przetwarzania danych osobowych Procesorowi nie przysługuje prawo do odrębnego 
wynagrodzenia poza wskazanym w Umowie Głównej (w tym również na wypadek zmiany zakresu 
przetwarzania). 

 
§ 2 

Obowiązki i Odpowiedzialność Stron  
 

1. Procesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, 
których dane dotyczą. 

  
2. W przypadku, gdy Procesor stosuje zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 

RODO, lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji, o którym mowa w art. 42 RODO, jest to wystarczające 
do wykazania zapewnienia gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym  
w zakresie objętym zatwierdzonym kodeksem postępowania lub zatwierdzonym mechanizmem 
certyfikacji.  

 
3. Procesor zobowiązany jest: 

1) przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Powierzającego,  
co dotyczy także przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. Powierzający może przekazywać Procesorowi instrukcje drogą elektroniczną, na adres 
wskazany w Załączniku nr 4. Procesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych. Jeżeli Procesor nie będzie w stanie wdrożyć instrukcji we 
wskazanym terminie, powinien poinformować Powierzającego o tym fakcie, za pośrednictwem 
informacji przesłanej na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4 i wskazać uzasadnienie 
dlaczego wdrożenie instrukcji Powierzającego nie było możliwe. Procesor może również 
zaproponować nowy termin wdrożenia instrukcji Powierzającego, który musi zostać 
zaakceptowany drogą elektroniczną (wysyła e-mail na adres wskazany w Załączniku nr 4) przez 
Powierzającego, 

2) niezwłocznie informować Powierzającego o obowiązku prawnym udostępnienia danych 
osobowych, o którym mowa w pkt. 1) powyżej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy 
zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny, 

3) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby odpowiednie upoważnione 
do tego, 

4) dopuszczać do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do 
zachowania tajemnicy, lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 
zachowania tajemnicy, 

5) jeżeli dane osobowe powierzone Procesorowi do przetwarzania zawierają dane o stanie zdrowia 
oraz podlegają tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, procesowania ichz 
zachowaniem najwyższej staranności, w tym zakresie zasad bezpieczeństwa i zabezpieczeń 
systemów informatycznych oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
oraz Umowy, 

6) podejmować wszelkie środki wymagane, zgodnie z art. 32 RODO, z uwzględnieniem stanu 
wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania 
oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 
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wystąpienia i wadze zagrożenia, poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w 
szczególności: 
a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, 
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania, 
c) zdolność do szybkiego przywrócenia danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego, 
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych  

i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, 
7) przestrzegać warunków korzystania z usług podmiotu, któremu podpowierza przetwarzanie 

danych osobowych, wskazanych w ust. 14 i 15 poniżej, 
8) w razie potrzeby i na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu poprzez odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 
której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;  
w szczególności dotyczy to wspomagania w zakresie udzielania odpowiedzi na wniosek  
o korzystanie z praw osoby, których dane dotyczą, w tym w zakresie prawa dostępu 
przysługującego osobie, której dane dotyczą, prawa do sprostowania danych, prawa do 
usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, 

9) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych na adres wskazany  
w Załączniku nr 4 informować Powierzającego o tym, iż osoba, której dane dotyczą, skierowała 
do Procesora korespondencję zawierającą żądanie w zakresie wykonywania praw osoby 
określonych w rozdziale III RODO, jak również udostępniać treść tej korespondencji, 

10) w razie potrzeby i/lub na żądanie Powierzającego pomagać Powierzającemu wywiązywać się  
z następujących obowiązków: 
a) wypełniania obowiązków związanych z wdrożeniem odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez Powierzającego, 
zgodnie z art. 32 RODO, 

b) zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie  
z art. 33 RODO, 

c) zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych 
zgodnie z art. 34 RODO, 

d) dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych 
osobowych zgodnie z art. 35 RODO, 

e) przeprowadzaniu konsultacji z organem nadzorczym zgodnie art. 36 RODO, 
11) udostępniać Powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Proces jest zobowiązany udostępnić 
wszelkie informacje i dokumenty w terminie 2 Dni Roboczych od przesłania żądania 
Powierzającego na adres wskazany w Załączniku nr 4. 

 
4. Procesor zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych 

osobowych dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający następujące informacje: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Procesora oraz Powierzającego, a gdy ma to 

zastosowanie – przedstawiciela Procesora oraz inspektora ochrony danych, 
2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego, 
3) gdy ma to zastosowanie – informacje o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO 
dokumentację odpowiednich zabezpieczeń, 

4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 
ust. 1 RODO. 

 
5. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń 

ochrony danych osobowych oraz wdrażania właściwych środków naprawczych. Procesor jest 
zobowiązany  
do udostępnienia procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na żądanie Powierzającego 
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przekazane za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w Załączniku nr 4. Procesor jest zobowiązany 
do udzielenia odpowiedzi w terminie 3 Dni Roboczych od przesłania przez Powierzającego żądania. 

 
6. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. Procesor bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu, zgłasza ten fakt Powierzającemu, 
wskazując w zgłoszeniu: 
1) opis charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie 

oraz przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz kategorie 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 więcej informacji, 

3) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, 
4) opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Procesora w celu zapobieżeniu 

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

7. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych następuje na adres mailowy wskazany  
w Załączniku nr 4. 

 
8. Jeśli wszystkich informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie da się udzielić w tym samym czasie, 

Procesor ma obowiązek ich udzielać Powierzającemu sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. 
 

9. Do czasu przekazania Procesorowi instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, 
Procesor podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie 
negatywnych skutków naruszenia. 

 
10. Bez wyraźnej instrukcji Powierzającego Procesor nie jest zobowiązany do informowania o naruszeniu 

ochrony danych osobowych organu nadzorczego ani osób, których dane dotyczą. 
 

11. Procesor dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Powierzającego danych 
osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte 
działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Powierzającemu na jego żądanie. 

 
12. Procesor ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy 

których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.  
 

13. Procesor jest uprawniony do dokonania dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych 
osobowych innemu podmiotowi (dalej również: „Podprocesor”) wyłącznie na podstawie uprzedniej 
ogólnej zgody Powierzającego, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Lista podmiotów  
z których korzysta Procesor stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Powyższe nie wyklucza prawa Procesora 
do upoważnienia innych podmiotów do przetwarzania danych osobowych powierzonych w ramach 
Umowy, jednak upoważnienie to musi odbyć się zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 28 ust. 2 
RODO. W szczególności Procesor informuje Powierzającego o zamiarze wyboru nowego Podprocesora 
spoza listy wskazanej w Załączniku nr 3 bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż  
w terminie 5 dni roboczych od planowanego dnia zawarcia umowy dalszego powierzenia przetwarzania 
z nowym Podprocesorem. W sytuacji w której Powierzający wyrazi sprzeciw wobec korzystania przez 
Procesora z Podprocesora, Procesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy  
z Podprocesorem, którego dotyczy sprzeciw. 

 
14. Jeśli do wykonania, w imieniu Powierzającego, konkretnych czynności przetwarzania Procesor dokona 

dalszego powierzenia (podpowierzenia) przetwarzania danych osobowych Podprocesorowi, to Procesor 
zapewnia, iż Podprocesor wypełnia te same obowiązki ochrony danych osobowych, jakie zostały 
nałożone na Procesora w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzane przez niego danych osobowych było 
zgodne z wymogami RODO. Procesor ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie tych obowiązków 
ochrony danych osobowych przez Podprocesora. 
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15. W przypadku, gdy Procesor dokonał dalszego powierzenia danych osobowych, Procesor zapewnia,  

iż Podprocesor wypełniać będzie, bezpośrednio w stosunku do Powierzającego, obowiązki wymienione 
w ust. 6 oraz ust. 8-9 i ust. 11 powyżej. 

 
16. Procesor zapewni również w umowie z Podprocesorem możliwość realizacji przez Powierzającego 

kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów,  
o których mowa w § 3 Umowy). Procesor jest zobowiązany poinformować Podprocesora, że informacje, 
w tym dane osobowe, na jego temat mogą być udostępnione Powierzającemu w celu wykonania przez 
niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 
17. Procesor odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób 

naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy 
działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Powierzającego lub wbrew tym instrukcjom. 

 
18. Procesor ma obowiązek współdziałać z Powierzającym na jego żądanie w zakresie ustalenia przyczyn 

szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą, jak również zapewnia, że obowiązek ten będzie 
wypełniać bezpośrednio Podprocesor w stosunku do Powierzającego. 

 
19. W przypadku, gdy za szkodę spowodowaną przetwarzaniem odpowiadają zarówno Powierzający, jak  

i Procesor, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za całą szkodę. 
 

20. W przypadku, gdy Powierzający zapłacił odszkodowanie za całą wyrządzoną szkodę spowodowaną 
przetwarzaniem, ma prawo żądania od Procesora zwrotu części odszkodowania odpowiadającej części 
szkody, za którą ponosi on odpowiedzialność. 

 
21. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych Procesor zobowiązany jest informować  

(o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Powierzającego  
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych, skierowanej do Procesora, o wszelkich kontrolach  
i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Procesora, w szczególności 
prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą 
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. 

 
22. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim w związku 

z powierzeniem przetwarzania danych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
postanowień RODO wskazanych powyżej. 

 
§ 3 

Prawo kontroli 
 

1. Powierzający posiada prawo kontroli właściwego przetwarzania przez Procesora powierzonych mu 
danych osobowych. Procesor na każdy pisemny wniosek Powierzającego zobowiązany jest 
do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych, 
w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku Powierzającego. 

 
2. Procesor umożliwia Powierzającemu lub upoważnionemu przez Powierzającego audytorowi 

przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i zobowiązuję się współpracować z Powierzającym  
w zakresie dotyczącym wyłącznie realizacji Umowy. Powierzający zobowiązuje się, że jako upoważniony 
audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność 
konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Procesora. Ewentualne czynności 
kontrolne będą prowadzone na koszt i ryzyko Powierzającego. 
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3. Termin przeprowadzenia kontroli zostanie ustalony z Procesorem, jednak kontrola nie może odbyć się 
później niż 5 Dni Roboczych od przekazania Procesorowi żądania na adres mailowy wskazany  
w Załączniku nr 4. 

 
4. Procesor niezwłocznie informuje Powierzającego, jeśli wydane Procesorowi polecenie, w oparciu o § 2 

ust. 3 pkt 10 Umowy lub w oparciu o ust. 1 powyżej, stanowi naruszenie RODO lub innych powszechnie 
obowiązujących przepisów. 

 
5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Powierzającego lub upoważniony przez Powierzającego 

przedstawiciel audytora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. 
Procesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Powierzającym, dostosować do zaleceń 
pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych.  

 
6. Powierzający ma także prawo żądać od Procesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy. Procesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni 
Roboczych, na każde pytanie Powierzającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie 
Umowy danych osobowych. 

 
7. Procesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość 

przeprowadzania przez Powierzającego (lub podmiot zewnętrzny, któremu Powierzający zleci 
wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot 
przetwarzający  
z Umową na zasadach określonych w § 3 ust. 1 – 3.  

 
8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez 

prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.  
 

9. W przypadku, gdy Procesor audytowany jest za zgodność z przepisami RODO przez niezależny podmiot 
trzeci z własnej inicjatywy, Procesor zobowiązuje się udostępnić Powierzającemu na jego żądanie wyniki 
tego audytu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych. 

 
§ 4 

Wsparcie Powierzającego w wykonywaniu praw określonych w rozdziale III RODO  
 

1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. e RODO biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Procesor w miarę 
możliwości pomaga Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać 
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
określonych w rozdziale III RODO. 

 
2. Procesor jest zobowiązany do wsparcia Powierzającego w zakresie realizacji następujących praw 

podmiotów danych osobowych: 
1) obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i art. 14 RODO; 
2) prawa dostępu do danych; 
3) prawa do sprostowania danych; 
4) prawa do usunięcia danych; 
5) prawa do ograniczenia przetwarzania; 
6) obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu 

przetwarzania; 
7) prawa do przenoszenia danych; 
8) prawa do sprzeciwu; 
9) kwestii związanych z prawem do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych,  

w tym profilowaniu. 
 

3. Żądanie Powierzającego w zakresie uzyskania wsparcia w związku z realizacją praw wymienionych w 
pkt. 2 zostanie niezwłocznie przekazane Procesorowi na adres mailowy wskazany w Załączniku nr 4. 
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4. Procesor w ciągu 2 Dni Roboczych od otrzymania żądania potwierdzi jego otrzymanie Powierzającemu. 

 
5. Procesor w terminie 5 Dni Roboczych od terminu wskazanego w ust. 4 poinformuje Powierzającego  

o wykonaniu przekazanego żądania.  
 

6. Jeżeli Procesor nie jest w stanie zrealizować żądania przekazanego mu przez Powierzającego jest ono 
zobowiązany do przygotowania i przekazania Powierzającemu wyjaśnienia opisującego przyczyny dla 
których zrealizowanie żądania Powierzającego było niemożliwe.    

 
§ 5 

Transfer danych osobowych do państw trzecich 
 

1. Procesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które 
znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej również: „EOG”), chyba że Powierzający 
udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer. 
 

2. Jeśli Powierzający udzieli Procesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa 
trzeciego, Procesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy: 
1) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który 

obowiązuje w Unii Europejskiej lub 
2) Powierzający i Procesor lub Podprocesor zawarli umowę w oparciu o standardowe klauzule 

umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer 
danych do państwa trzeciego. 

 
§ 6 

 Adresy stron i dane osób 
 

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane 
w Załączniku nr 4. 
 

2. Procesora w kontaktach z Powierzającym oraz Powierzający w kontaktach z Procesorem w zakresie 
ustaleń Umowy reprezentować będą osoby wskazane w Załączniku nr 4. 

 
3. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych zawartych  

w Załączniku nr 4, Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą 
elektroniczną. 

 
§ 7 

Czas trwania Umowy 
 

1. Powierzenie trwa przez czas obowiązywania Umowy Głównej. W celu uniknięcia wątpliwości, 
rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

 
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Procesor ma obowiązek usunąć lub 

zwrócić Powierzającemu – zależnie od decyzji Powierzającego – wszelkie dane osobowe, które zostały 
mu powierzone, jak również usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że powszechnie obowiązujące 
przepisy nakazują przechowywanie tych danych osobowych. 

 
3. Procesor przesyła Powierzającemu pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych. 

Potwierdzenie powinno zostać przesłane na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 4. 
 
4. Powierzający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Procesor nie wypełnia 

obowiązków wskazanych w § 2 Umowy, lub uniemożliwia Powierzającemu skorzystania z prawa 
kontroli wskazanego w § 3 Umowy. 
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5. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Procesor zobowiązuje się do zawarcia  
w umowach z Podprocesorami postanowień, zgodnie z którymi umowy podpowierzenia danych będą 
ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach,  
po jednym dla każdej Strony. 
 

2. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych, a także przepisy regulujące prawa pacjenta, zasady wykonywania zawodów medycznych 
oraz prowadzenia działalności leczniczej. 
 

3. Zmiany Umowy są możliwe wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian. 
 

4. Procesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej 
zgody Powierzającego. 
 

5. O ile Umowa główna nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną poddane 
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę 
Powierzającego. 

 

 
  
 

W imieniu Powierzającego W imieniu Procesora 
 

________________________________ 
 

 
_______________________________________ 

 
 

___________________________________ 
 

 
______________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
ZAKRES PRZETWARZANIA  

 
Kategoria osób, których dane dotyczą Rodzaj danych osobowych 

Uczestnicy 3 badań klinicznych o akronimach: 
STOP CLOT, SAFE LAAC, SAFE LAAC CKD 
realizowanych w ramach projektu o nr. 
2020/ABM/01/00002 

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane 
zdrowotne w szczególności: dokumentacja uzyskana 
w wyniku postępowania kwalifikującego do badań w 
Projekcie 2020/ABM/01/00002 (ICF, historia choroby), 
dokumentacja medyczna uczestników Badania (CRF, 
historia choroby) 

Zespoły badawcze w ośrodkach Imię, nazwisko, stanowisko, adres mailowy, telefon 

Kontrahenci Instytutu - w zakresie niezbędnym do 
realizacji badań 

Imię, nazwisko, stanowisko, adres mailowy, telefon 

Dane głównych badaczy oraz personelu 
administracyjnego Instytutu 

Imię, nazwisko, stanowisko, adres mailowy, telefon 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
PISEMNA ZGODA POWIERZAJĄCEGO NA KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG PODPROCESORÓW 

 
 

 
Działając w imieniu Powierzającego, zgodnie z § 2 ust. 13 Umowy, niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie 
przez Procesora z Podprocesorów w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy. 
 
Oświadczam, iż Procesor przedstawił mi listę Podprocesów z których usług korzysta. Lista stanowi załącznik nr 
3 do Umowy. 
 

 
 

W imieniu Powierzającego 
 
 
 

____________________________________ 
…………………………….. / data 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
LISTA PODPROCESORÓW Z USŁUG KTÓRYCH KORZYSTA PROCESOR 

 
 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
DANE KONTAKTOWE STRON 

 
1. Dane kontaktowe Stron:  

a. wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Powierzającego 

na następujące dane kontaktowe – adres:  

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych  

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy  

(z dopiskiem: „Projekt 2020/ABM/01/00002) ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa  

 tel. 22 3434 268.; email: k.istynowicz@ikard.pl ,   iod@ikard.pl  

a. wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na 

następujące dane kontaktowe - adres: …………………………………………………………….., 

tel. …………………………………………email: ……………………………………………………. 

 

2. Dane przedstawicieli Stron: 

a. Powierzającego w kontaktach z Procesorem w zakresie ustaleń Umową reprezentować 

będą następujące osoby:  

Katarzyna Istynowicz 

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, 

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel. 22 3434 268 email: k.istynowicz@ikard.pl 

Inspektor Ochrony Danych  

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, ul. 

Alpejska 42, 04-628 Warszawa, e-mail: iod@ikard.pl  

b. Procesora w kontaktach z Powierzającym w zakresie ustaleń Umową reprezentować będą  

następujące  osoby:  

 ………………………………………………………………………………………...…………… 

ad-

res …………………………………………………………………………………………………… 

tel. …………………………………… email …………………………………………...………… 

mailto:iod@ikard.pl
mailto:iod@ikard.pl


 

 

Załącznik nr 8 do Umowy Głównej …………….. 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez CRO do kontaktu i realizacji umowy 

 
1. Informacje dotyczące administratora danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała 
Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Alpejskiej 42 (kod pocztowy: 
04-628). 

2. Inspektor ochrony danych  
Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@ikard.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Cel i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu polegającego na możliwości bieżącego kontaktu i realizacji umowy Nr …...……./21 (dalej: umowa). 

4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.  

5. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia 
roszczeń wynikających z umowy.  

6. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi 
prawne, IT oraz analityczne. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:  

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

4) prawo do sprzeciwu. 

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

           Zapoznałam/em się  

 

.......................................................  

(podpis osoby wyznaczonej do realizacji umowy) 
 

mailto:iod@ikard.pl
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     Załącznik nr  9 do Umowy Głównej nr …….……./21 

Klauzula dla osoby wyznaczonej przez Sponsora do kontaktu i realizacji umowy 

 
1. Informacje dotyczące administratora danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………………….…………. 
przy……………………………………..………  

2. Inspektor ochrony danych  
Nad prawidłowością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czuwa wyznaczony przez Administratora 
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mai …………………… lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Cel i podstawy przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu polegającego na możliwości bieżącego kontaktu i realizacji umowy  Nr……….……./21 (dalej: 
umowa). 

4. Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.  

5. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia 
roszczeń wynikających z umowy.  

6. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi 
prawne, IT oraz analityczne. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:  

1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,  

2) prawo do sprostowania danych osobowych,  

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

4) prawo do sprzeciwu. 

Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

      

Zapoznałam/em się  

 

........................................................................... 

(podpis osoby wyznaczonej do realizacji umowy) 
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