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PREAMBUŁA
Zważywszy że:
1) z dniem 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych) - RODO.
2) Art. 28 ust. 3 RODO nakłada na administratorów danych oraz na podmioty przetwarzające dane osobowe
obowiązek uregulowania kwesti powierzenia danych osobowych w drodze umowy powierzenia lub innego
instrumentu prawnego. Tym samym kweste te mogą uregulować także w drodze wydanego przez Powiernika, a
akceptowanego przez Administratora Regulaminu, który stanowi zawartą pomiędzy Stronami umowę regulującą
zasady przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.
W trosce o interesy obu stron, Powiernik jako podmiot przetwarzający dane powierzane mu przez Klientów
(Administratorów) danych - w ramach świadczenia na ich rzecz usług wdrożeniowych i serwisowych Systemów - wydał
niniejszy Regulamin celem uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnych z wymogami
wprowadzonymi przez RODO.
Jednocześnie Powiernik oświadcza, że jako podmiot przetwarzający, zapewnia wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi ww.
Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 1 – Postanowienia Ogólne

1.

Wszelkie defnicje oiaz pojęcia użyte w dalszej części Regulaminu zamieszczone zostały w Załączniku Nr 1.01.00,
stanowią jedyny zestaw okieśleń, zdefniowany na potizeby niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin Pizetwaizania Danych został ustalony w opaiciu o tieść ait. 28 ust. 3 RODO. Regulamin okieśla
zasady na jakich Powieinik pizetwaiza Dane Osobowe w imieniu Klienta – Administiatoia w związku ze
świadczeniem na jego izecz Usług Wdiożeniowych lub/i Seiwisowych Systemów na podstawie w szczególności
zawaitej umowy na dostawę i wdiożenie Systemu, umowy na świadczenie usług seiwisowych Systemu, złożonego
zlecenia jednoiazowego pizetwoizenia danych osobowych dot. Systemu, lub zlecenia innej usługi seiwisowej
Systemu, z któiymi wiąże się konieczność pizetwaizania Danych Osobowych pizez Powieinika.

§ 2 – Przedmiot Powierzenia

1. Administiatoi powieiza Powieinikowi Dane Osobowe zawaite w Bazie Danych Systemu, któiych dotyczą usługi
wdiożeniowe lub seiwisowe, a ponadto w pizypadkach, w któiych będzie to konieczne z uwagi na zakies
wykonywanych pizez Powieinika usług – iównież Dane Osobowe zawaite w Bazach Danych Systemów
Współpiacujących, lub Bazach Danych Systemów Migiowanych.
2. Zakies powieizanych Danych Osobowych w poszczególnych Systemach wskazany został w Załączniku Nr 2.01.00
3. Zakies powieizanych Danych Osobowych wskazany w Załącznik Ni 2.01.00 został spoiządzony z należytą
staiannością. Zważywszy jednak na fakt, że zakies ten może być dowolnie kształtowany pizez Administiatoia,
gdyż ma on możliwość wpiowadzania dowolnych Danych, w tym Danych Osobowych, do Baz Danych Systemu
(względnie Systemu Współpiacującego), a Powieinik nie jest zobowiązany ani upiawniony do ich weiyfkacji,
Stiony oświadczają, że powieizenie dotyczy wszystkich Danych Osobowych wpiowadzonych do Baz Danych
Systemu także i wtedy, gdy nie zostały one wskazane w Załączniku Ni 2.01.00.
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4. Administiatoi każdoiazowo ma piawo dopiecyzować zakies powieizanych Powieinikowi Danych Osobowych
popizez wysłanie na adies Powieinika, wskazany w kompaiycji iegulaminu, stosownego oświadczenia
zawieiającego infoimacje o kategoiiach osób, któiych dane są powieizane oiaz o iodzajach tych danych.
Oświadczenie powinno być podpisane pizez Administiatoia zgodnie z jego iepiezentacją.

§ 3 – Oświadczenie Powiernika

1. Powieinik oświadcza, że zgodnie z ait. 28 ust. 3 lit. c RODO, podjął śiodki zabezpieczające, wymagane na mocy ait.
32 RODO, w szczególności:
2. Wdiożył odpowiednie śiodki techniczne i oiganizacyjne, by pizetwaizanie powieizonych danych spełniało wymogi
RODO i chioniło piawa osób, któiych dane dotyczą.
3. Wdiożone śiodki są na poziomie, co najmniej takim, jakiego wymaga w stosunku do Powieinika ait. 32 RODO oiaz
zostały dobiane i są stosowane w opaiciu o piowadzoną analizę iyzyka, a także stosownie do zakiesu
powieizonych Danych Osobowych.

§ 4 – Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

1. Powieinik zobowiązuje się pizetwaizać powieizone Dane Osobowe wyłącznie w celach związanych ze
świadczeniem usług zleconych mu pizez Administiatoia i wyłącznie w zakiesie, jaki jest niezbędny do iealizacji tych
celów.
2. Powieinik nie jest upiawniony do samodzielnego dysponowania powieizonymi mu Danymi Osobowymi. Powieinik
nie ma piawa samodzielnego decydowania o celach i śiodkach pizetwaizania powieizonych mu Danych.
3. Pizetwaizanie Danych Osobowych pizez Powieinika będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administiatoia. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania.
4. Powieinik zobowiązuje się:
1. Bioiąc pod uwagę chaiaktei pizetwaizania, w miaię możliwości pomagać Administiatoiowi popizez
odpowiednie śiodki techniczne i oiganizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
któiej dane dotyczą, w zakiesie wykonywania jej piaw, zgodnie z ait. 28 ust. 3 lit. e RODO (dotyczy wyłącznie
pizypadku, gdy z pizepisów RODO wynika, iż żądania osoby, któiej dane dotyczą są zasadne).
2. Uczestniczyć w niezbędnym zakiesie w iealizacji obowiązków Administiatoia, okieślonych w ait. 32–36 RODO
zgodnie z ait. 28 ust. 3 lit. F RODO.
3. Zapewnić, że osoby upoważnione do pizetwaizania Danych Osobowych będą zobowiązane do zachowania
tych danych w tajemnicy, zgodnie z ait. 28 ust. 3 lit. b RODO, na podstawie złożonego pizez nich zobowiązania
lub na podstawie odpowiedniego ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy (w pizypadku, gdy dane
dotyczą osoby, będącej pacjentem, zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych będzie tiwać także po
śmieici osoby, będącej pacjentem, zgodnie z ait. 24 ust. 3 Ustawy o Piawach Pacjenta).
5. Dla celów spełnienia pizez Administiatoia żądania osoby, któiej dane dotyczą, o któiym mowa w ait. 19 RODO,
Powieinik infoimuje, że odbioicami danych są:
1. Upoważnieni piacownicy i współpiacownicy Powieinika,
2. W pizypadku koizystania pizez Powieinika z usług Podpowieinika – także upoważnieni piacownicy i
współpiacownicy Podpowieinika. Dane Podpowieinika zostają pizedstawione Administiatoiowi pized
iozpoczęciem koizystania pizez Powieinika z usług Podpowieinika, zgodnie z pioceduią okieśloną w
niniejszym Regulaminie.

§ 5 – Podpowierzenie

Administiatoi wyiaża ogólną zgodę na koizystanie pizez Powieinika z usług Podpowieinika, pizy czym:
1. Skoizystanie pizez Powieinika z usług Podpowieinika wymaga zawaicia pizez Powieinika z Podpowieinikiem
stosownej umowy podpowieizenia Danych Osobowych, zgodnej z wymogami RODO.
2. Powieinik zobowiązany jest poinfoimować Administiatoia o wszelkich zamieizonych działaniach dotyczących
dodania lub zmiany Podpowieinika. Administiatoi w ciągu 5 dni od otizymania takiej infoimacji może wyiazić
spizeciw wobec tych działań. Biak spizeciwu Administiatoia w powyższym teiminie uznany będzie za akceptację
działań Powieinika.
3. Zgłoszenie pizez Administiatoia spizeciwu skutkuje:
1. Rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, albo z zachowaniem okiesu wypowiedzenia ustalonego
pizez Stiony (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Administiatoi zgodzi się na to, aby powieizone pizez niego Dane,
były pizez okies wypowiedzenia pizetwaizane pizez Podpowieinika, w stosunku do któiego Administiatoi
zgłosił swój spizeciw).
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Zmianą Podpowieinika wyłącznie w stosunku do Danych Osobowych Administiatoia – o ile z uwagi na
chaiaktei pizetwaizania Danych Osobowych i iodzaj umowy zawieianej z Podpowieinikiem możliwa jest taka
zmiana i nie wiąże się ona z nadmieinymi kosztami po stionie Powieinika.

§ 6 – Nadzór

Administiatoi ma piawo do kontioli zgodnego z piawem pizetwaizania pizez Powieinika powieizonych
Danych Osobowych, polegającej na żądaniu złożenia pisemnych wyjaśnień pizez Powieinika, co do zgodności
pizetwaizania danych z Regulaminem. Powieinik udzieli odpowiedzi, na pisemny wniosek Administiatoia,
dotyczący wykazania spełnienia obowiązków okieślonych w ait. 28 RODO, w teiminie do 30 dni od
otizymania żądania.
Ponadto Powieinik, zgodnie z ait. 28 ust. 3 lit. h) RODO umożliwia Administiatoiowi lub audytoiowi pizez
niego upoważnionemu pizepiowadzanie audytów, w tym inspekcji, pizy czym:
1. Audyty mogą być pizepiowadzane w sytuacjach szczególnych tj. w pizypadkach wystąpienia
udokumentowanego istotnego naiuszenia zasad pizetwaizania Danych Osobowych.
2. Każdy z audytów powinien być zapowiedziany pizez Administiatoia z co najmniej miesięcznym
wypizedzeniem.
3. Możliwość pizepiowadzenia każdego z audytów uzależniona jest od podpisania pizez odpowiednio
Administiatoia, lub audytoia pizez niego upoważnionego, umowy poufności z Powieinikiem. Ponadto
audytoiem upoważnionym do pizepiowadzenia audytu w imieniu Administiatoia nie może być podmiot
piowadzący działalność konkuiencyjną względem Powieinika.
4. Koszty pizepiowadzenia audytów po obu Stionach ponosi w całości Administiatoi - pizy czym koszty
pizepiowadzenia audytu, po stionie Powieinika, stanowią iloczyn stawki godzinowej wskazanej w cenniku
Powieinika, liczby pizedstawicieli Powieinika bioiących udział w audycie ze stiony Powieinika oiaz całkowitej
liczby godzin tiwania audytu.
5. Teimin pizepiowadzenia audytu, szczegółowy jego zakies oiaz haimonogiam jego pizepiowadzenia
zostaną ustalone pizez Stiony.
6. Celem pizepiowadzanego audytu jest wyłącznie weiyfkacja podjętych pizez Powieinika działań
napiawczych mających na celu pizeciwdziałanie wystąpieniu incydentów dotyczących istotnego naiuszenia
zasad pizetwaizania Danych Osobowych.
Po zakończeniu audytu, Administiatoi może pizedstawić Powieinikowi zalecenia pokontiolne. Stiony ustalą
zasadność wdiożenia sfoimułowanych pizez Administiatoia zaleceń pokontiolnych wiaz z ewentualnym
haimonogiamem ich wdiożenia, uwzględniającym możliwości oiganizacyjne Powieinika.

§ 7 – Wykonanie Usługi Serwisowej

1.

W pizypadku konieczności wykonania Usługi Seiwisowej w Systemie, z któiej wykonaniem łączy się konieczność
dostępu pizez Powieinika do tieści wpisów w Bazie Danych, a także w Bazach Danych Systemów
Współpiacujących, Administiatoi składa Zlecenie Seiwisowe.
2. Zlecenie Seiwisowe składa się popizez:
1. Pisemne zlecenie podpisane pizez Administiatoia, lub Kooidynatoia Umowy ze stiony Administiatoia, pizy
czym za iównoważne z nim uważa się pizesłanie skanu pisma za pośiednictwem poczty elektionicznej lub
faxem.
2. Elektioniczny system pizyjmowania Zgłoszeń Seiwisowych
3. Ustne zlecenie otizymane od Administiatoia, lub Kooidynatoia Umowy ze stiony Administiatoia, pizy czym za
iównoważne z nim uważa się zlecenie telefoniczne.
3. Zlecenie Seiwisowe powinno zawieiać następujące infoimacje:
1. Dane Administiatoia
2. Wskazanie Systemu, któiego dotyczy konieczność wykonania Usługi Seiwisowej
3. Wskazanie celu i zakiesu wykonania Usługi Seiwisowej
4. Wskazanie sposobu wykonania Usługi Seiwisowej, (tj. osobiście w miejscu eksploatacji systemu, zdalnie, lub w
siedzibie Powieinika)
4. W pizypadku, jeśli do wykonania usługi konieczne jest pizekazanie zbioiu Danych Osobowych, Zlecenie Seiwisowe
musi zawieiać dodatkowo:
1. Rodzaj pizekazywanych Danych Osobowych oiaz kategoiie osób, któiych dane dotyczą.
2. Cel pizekazania Danych Osobowych (dopiecyzowanie iodzaju zleconej Usługi Seiwisowej i pizyczyn dla
któiych konieczne jest jej wykonanie)
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3. Pioponowaną datę pizekazania Danych Osobowych
5. Stiony ustalają teimin wykonania Usługi Seiwisowej oiaz sposób jej wykonania
6. Powieinik iejestiuje Zlecenie Seiwisowe i powiadamia Administiatoia o pizyjęciu Zlecenia do iealizacji. Rejestiacja
Zlecenia i powiadomienie Administiatoia może mieć foimę elektioniczną.
7. Usługa Seiwisowa, z któią łączy się konieczność dostępu do Danych Osobowych może zostać wykonana pizez
Powieinika popizez wykoizystanie naizędzi umożliwiających Powieinikowi zdalny dostęp do Systemu
Administiatoia pod waiunkiem, że połączenie ma chaiaktei szyfiowany.
8. Powieinik iejestiuje wykonanie Usługi Seiwisowej i o jej zakończeniu infoimuje Administiatoia. Rejestiacja
wykonania Usługi Seiwisowej i powiadomienie Administiatoia może mieć foimę elektioniczną.
9. W pizypadku, gdy wykonanie Usługi Seiwisowej wymaga pizekazania zbioiu Danych Osobowych:
1. Stiony każdoiazowo ustalają sposób pizekazania zbioiu danych osobowych. Pizekazanie zbioiu danych
osobowych musi nastąpić w sposób zapewniający właściwą ochionę pizewidzianą pizepisami piawa, zwłaszcza
pizy użyciu metod kiyptogiafcznych. Pizekazanie zbioiu danych osobowych Powieinikowi dokumentuje
piotokół, któiego wzói stanowi załącznik Nr 3.01.Wzór
2. Po wykonaniu Usługi Seiwisowej związanej z koniecznością pizekazania danych osobowych, Powieinik zwiaca
zbiói danych osobowych Administiatoiowi w sposób zapewniający właściwą ochionę pizewidzianą
pizepisami piawa, zwłaszcza pizy użyciu metod kiyptogiafcznych. Zwiot danych osobowych Administiatoiowi
dokumentuje piotokół, któiego wzói stanowi załącznik Nr 4.01.Wzór
3. Niezwłocznie po zwiocie zbioiu danych osobowych Powieinik usuwa wszelkie kopie powieizonego zbioiu
danych, któie powstały u niego podczas wykonywania Usługi. Zgodnie z ait. 28 ust. 3 lit. g RODO usunięcie
danych osobowych zostanie potwieidzone pizez Powieinika jednostionnym Piotokołem Usunięcia Danych,
któiego wzói stanowi Załącznik Nr 5.01.Wzór.

§ 8 – Współdziałanie Stron

Stiony zobowiązują się współpiacować iównież w pizypadku pizepiowadzenia u któiejkolwiek z nich postępowania
kontiolnego pizez właściwe oigany, w tym w szczególności Piezesa Uizędu Ochiony Danych Osobowych, uizędy
państwowe, policję lub sądy w związku z powieizeniem pizetwaizania Danych Osobowych uiegulowanym niniejszym
Regulaminem.

§ 9 – Czas Przetwarzania Danych Osobowych

Czas pizetwaizania powieizonych Powieinikowi pizez Administiatoia Danych Osobowych jest tożsamy z okiesem
potizebnym dla iealizacji Usługi z któią wiążę się konieczność pizetwaizania Danych z tym zastizeżeniem, że nie
kiótszy niż czas potizebny do zakończenia czynności związanych z usunięciem powieizonych Danych.

§ 10 – Postępowanie z Danymi Osobowymi Po Wykonaniu Usługi

1. Powieinik zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w teiminie 7 dni od dnia zakończenia wykonywania Usługi,
usunąć wszelkie istniejące i będące w jego posiadaniu powieizone Dane Osobowe, lub ich kopie. Popizez usunięcie
danych osobowych należy iozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfkację, któia nie pozwoli na
ustalenie tożsamości osoby, któiej dane dotyczą.
2. Usunięcie Danych Osobowych, na żądanie Administiatoia, może być potwieidzone pizez Powieinika
jednostionnym Piotokołem Usunięcia Danych, któiego wzói stanowi Załącznik Nr 6.01.Wzór. W pozostałych
pizypadkach Powieinik pizesyła do Administiatoia stosowną infoimację potwieidzającą usunięcie Danych
Osobowych za pośiednictwem śiodków komunikacji elektionicznej.
3. Obowiązki okieślone powyżej nie dotyczą pizypadków, w któiych pizepisy piawa powszechnie obowiązującego
zobowiązują Powieinika do pizechowywania dokumentacji zawieiającej powieizone Dane Osobowe. W takim
pizypadku Powieinik obowiązany jest do zachowania poufności tych danych oiaz stosowania odpowiednich
śiodków zabezpieczających.
4. Stiony potwieidzają, że obowiązek usunięcia danych nie dotyczy tieści wpisów dotyczących Zleceń Seiwisowych,
któie Powieinik może pizechowywać dla celów dowodowych związanych z piawidłowym wykonaniem
obowiązków wynikających z Regulaminu pizynajmniej pizez okies pizedawnienia ioszczeń z nimi związanych.
Administiatoi został poinfoimowany, iż tieść Zleceń Seiwisowych nie powinna zawieiać Danych Osobowych.
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§ 11 – Odpowiedzialność

Całkowita łączna odpowiedzialność mateiialna Powieinika związana z pizetwaizaniem Danych Osobowych w
pizypadku zawaicia pizez Stiony odiębnej umowy na dostawę i wdiożenie Systemu, lub umowy na
świadczenie usług seiwisowych Systemu, z tytułu szkód powstałych w związku z pizetwaizaniem Danych
Osobowych pizez Powieinika pizy iealizacji Usługi, ogianiczona jest do wysokości 50% wynagiodzenia neto
zapłaconego Powieinikowi pizez Administiatoia z tytułu iealizacji tych umów, w okiesie ostatnich 12
miesięcy popizedzających wystąpienie zdaizenia, z któiym wiąże się sfoimułowane pizez Administiatoia
ioszczenie, chyba że ww. umowa stanowi o dalej idącym ogianiczeniu odpowiedzialność Powieinika z tytułu
szkód powstałych w związku z jej iealizacją.
Całkowita odpowiedzialność mateiialna Powieinika związana z pizetwaizaniem Danych Osobowych pizy
iealizacji Usługi w pizypadku, gdy Usługa wykonywana jest w opaiciu o zlecenie jej wykonania (w
szczególności zlecenie jednoiazowego pizetwoizenia danych osobowych dot. Systemu lub zlecenie zdalnej
usługi seiwisowej Systemu) ogianiczona jest do 50% wynagiodzenia neto zapłaconego Powieinikowi pizez
Administiatoia z tytułu iealizacji takiego zlecenia.

§ 12 – Postanowienia Końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i.
Z uwagi na fakt, iż postanowienia RODO znajdują zastosowanie od dnia 25.05.2018 i. i obowiązują
bezpośiednio w polskim poiządku piawnym, a postanowienia Regulaminu, zostały dostosowane do wymogów
RODO, zastępują one wszelkie postanowienia zawaitych pizez Stiony, umów powieizenia pizetwaizania danych
osobowych zawaitych w opaiciu o, nieznajdujący zastosowanie od ww. dnia, ait. 31 ustawy z dnia 29 sieipnia 1997
i. o ochionie danych osobowych.
Powieinik zastizega sobie piawo do zmiany Regulaminu. Aktualna weisja Regulaminu zostanie zamieszczona
w seiwisie inteinetowym pod adiesem htps://www.kamsof.waimia.pl/iegulaminpdo.pdf
W pizypadku, w któiym Administiatoi nie zgadza się na tieść zmian Regulaminu, powinien zapizestać
koizystania z Usług, a w iazie konieczności wypowiedzieć stosowne umowy.
Zważywszy, że RODO wpiowadza nowe, nieznane dotąd, polskiemu poiządkowi piawnemu, instytucje piawa
a w pizedmiocie wykładni i stosowania pizepisów RODO nie zdążyły ukształtować się do dnia wejścia w życie
niniejszego Regulaminu jednolite poglądy doktiyny ani judykatuiy, Powieinik zobowiązuje się monitoiować
kształtującą się w tym zakiesie piaktykę, a gdy uzna to za stosowne wpiowadzić zmiany w Regulaminie, na
zasadach w nim okieślonych.
W zakiesie nieuiegulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują pizepisy piawa powszechnie
obowiązującego na teienie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym pizepisy RODO oiaz Kodeksu cywilnego.
Do iozpatiywania wszelkich spoiów, wynikłych lub związanych z pizetwaizaniem Danych Osobowych pizez
Powieinika, właściwy miejscowo jest sąd siedziby Powieinika

KONIEC CZĘŚCI OGÓLNEJ REGULAMINU
----------------------------------------------ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
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Załącznik Nr 1.01.00

1.

Administrator – zgodnie z ait. 4 pkt 7) RODO, podmiot, któiy samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i
sposoby pizetwaizania Danych Osobowych.
2. Baza Danych – zbiói lub zbioiy danych, w tym Danych Osobowych, giomadzonych i pizetwaizanych w iamach
systemu infoimatycznego.
3. Dane Dotyczące Zdrowia – zgodnie z ait. 4 pkt 15) RODO, Dane Osobowe o zdiowiu fzycznym lub psychicznym
osoby fzycznej - w tym o koizystaniu z usług opieki zdiowotnej - ujawniające infoimacje o stanie jej zdiowia.
4. Dane Osobowe – zgodnie z ait. 4 pkt 1) RODO, infoimacje o zidentyfkowanej lub możliwej do zidentyfkowania
osobie fzycznej ("osobie, któiej dane dotyczą"); możliwa do zidentyfkowania osoba fzyczna to osoba, któią
można bezpośiednio lub pośiednio zidentyfkować, w szczególności na podstawie identyfkatoia takiego jak imię i
nazwisko, numei identyfkacyjny, dane o lokalizacji, identyfkatoi inteinetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników okieślających fzyczną, fzjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kultuiową lub społeczną
tożsamość osoby fzycznej.
5. Podpowiernik – podmiot, z usług któiego koizysta Powieinik pizy pizetwaizaniu Danych Osobowych w imieniu
Administiatoia.
6.
Powiernik – podmiot pizetwaizający zgodnie z ait. 4 pkt 8) RODO, tj. podmiot, któiy pizetwaiza dane
osobowe w imieniu Administiatoia.
7. RODO – Rozpoiządzenie Pailamentu Euiopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 i. w spiawie
ochiony osób fzycznych w związku z pizetwaizaniem danych osobowych i w spiawie swobodnego pizepływu
takich danych oiaz uchylenia dyiektywy 95/46/WE (ogólne iozpoiządzenie o ochionie danych osobowych).
8. Strony – łączna nazwa na Administiatoia i Powieinika.
9. System – system infoimatyczny w związku z wdiożeniem, lub seiwisem któiego, dochodzi do pizetwaizania
Danych Osobowych.
10. System Współpracujący – system infoimatyczny, zintegiowany lub w inny sposób łączący się z Systemem z któiego
koizysta Administiatoi.
11. Szczególne Kategorie Danych Osobowych – kategoiie Danych Osobowych, wskazane w ait. 9 ust. 1 RODO tj.
ujawniające pochodzenie iasowe lub etniczne, poglądy polityczne, pizekonania ieligijne lub światopoglądowe,
pizynależność do związków zawodowych oiaz pizetwaizanie danych genetycznych, danych biometiycznych w celu
jednoznacznego zidentyfkowania osoby fzycznej lub danych dotyczących zdiowia, seksualności lub oiientacji
seksualnej tej osoby.
12. Umowa – niniejszy dokument, umowa iegulująca zasady pizetwaizania pizez Powieinika powieizonych mu pizez
Administiatoia Danych Osobowych.
13. Usługa Serwisowa – usługa świadczona pizez Powieinika, w związku z wdiożeniem lub seiwisem Systemu,
pizywiacająca możliwość piawidłowej eksploatacji Systemu pizez Administiatoia, iealizowana w szczególności w
iamach umowy na dostawę i wdiożenie Systemu, umowy na świadczenie usług seiwisowych Systemu, złożonego
zlecenia jednoiazowego pizetwoizenia danych osobowych dot. Systemu lub zlecenia zdalnej usługi seiwisowej
Systemu,
14. Ustawa o Prawach Pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 i. o piawach pacjenta i Rzeczniku Piaw Pacjenta.
15. Zlecenie Serwisowe – zawiadomienie o konieczności wykonania Usługi Seiwisowej, zgodnie z Umową Główną,
dokonane pizez Administiatoia, a adiesowane do Powieinika.
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
SYSTEMY MEDYCZNE W SZCZEGÓLNOŚCI KS-MEDIS, KS-SOMED, KS-PPS, KS-SOLAB
Lp.
KATEGORIE OSÓB
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. nazwisko iodowe,
3. płeć,
4. obywatelstwo,
5. wykształcenie,
6. numei PESEL,
7. data uiodzenia,
8. w pizypadku osób, któie nie mają nadanego numeiu PESEL – numei
paszpoitu albo innego dokumentu stwieidzającego tożsamość,
9. adies miejsca zamieszkania i adies do koiespondencji,
10. adies miejsca pobytu na teiytoiium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
dana osoba nie ma na teiytoiium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca
zamieszkania,
11. adies poczty elektionicznej,
1. Pacjenci
12. numei i iodzaj dokumentu potwieidzającego piawo do świadczeń
opieki zdiowotnej fnansowanych ze śiodków publicznych,
13. iodzaj upiawnień oiaz numei i teimin ważności dokumentów
potwieidzających upiawnienia do świadczeń opieki zdiowotnej
okieślonego iodzaju oiaz datę utiaty tych upiawnień,
14. numeiy identyfkacyjne i numeiy ewidencyjne nadawane
usługobioicom pizez płatników lub usługodawców,
15. infoimacja o piawie do świadczeń opieki zdiowotnej fnansowanych
ze śiodków publicznych,
16. numei identyfkacyjny płatnika,
17. numei telefonu kontaktowego,
18. infoimacja o spizeciwie zawaitym w centialnym iejestize
spizeciwów na pobianie komóiek, tkanek i naiządów ze zwłok
ludzkich,
19. dane medyczne
1. imię (imiona) i nazwisko,
Pizedstawiciele ustawowi
2.
2. adies zamieszkania,
pacjentów
3. PESEL
1. imię (imiona) i nazwisko,
Osoby upoważnione do
2. adies zamieszkania,
3. uzyskiwania dokumentacji i
3. numei telefonu kontaktowego,
infoimacji o stanie zdiowia
4. data uiodzenia
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. nazwisko iodowe,
Piacownicy i osoby zatiudnione
3. wykształcenie,
4. na podstawie umów
4. zawód lub specjalizacje,
cywilnopiawnych
5. numei piawa wykonywania zawodu,
6. numeiy identyfkacyjne nadawane pizez Administiatoia
1. imię (imiona) i nazwisko,
Kontiahenci i dostawcy
2. adies,
5.
zewnętizni
3. numei telefonu kontaktowego,
4. adies e-mail
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SYSTEMY APTECZNE W SZCZEGÓLNOŚCI KS-AOW, KS-ASW, KS-ZSA
Lp.
KATEGORIE OSÓB
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. nazwisko iodowe,
3. płeć,
4. numei PESEL,
5. data uiodzenia,
6. numei kaity zaopatizenia na śiodki pomocnicze,
7. numeiy identyfkacyjne i numeiy ewidencyjne nadawane
usługobioicom
pizez płatników, usługodawców oiaz w iamach iealizowanych umów,
8. w pizypadku osób, któie nie mają nadanego numeiu PESEL – numei
paszpoitu
albo innego dokumentu stwieidzającego tożsamość,
1.
Pacjenci
9. adies miejsca zamieszkania i adies do koiespondencji,10. numei
telefonu kontaktowego,
11. infoimacja o piawie do świadczeń opieki zdiowotnej fnansowanych
ze
śiodków publicznych,
12. inne dane medyczne (w szczególności: zestawienia iefundacyjne
zawieiające
numei PESEL lub inny identyfkatoi pacjenta, zestawienia iefundacyjne
za
śiodki pomocnicze zawieiające numei PESEL, iecepty, dokumenty
iealizacji
iecept, książka kontioli naikotyków, wnioski na impoit docelowy, faktuiy
spizedaży, inne dane medyczne)
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. nazwisko iodowe,
Piacownicy i osoby zatiudnione
3. wykształcenie,
2.
na podstawie
4. zawód lub specjalizacje,
umów cywilnopiawnych
5. numei piawa wykonywania zawodu,
6. numeiy identyfkacyjne nadawane pizez Administiatoia
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies,
3.
Kontiahenci i dostawcy usług
3. numei telefonu kontaktowego,
4. adies e-mail
1. imię (imiona) i nazwisko
2. Numei piawa wykonywania zawodu
3. Numei PESEL
4.
Piacownicy medyczni
4. Identyfkatoi w NFZ
5. Ni umowy POZ
6. Adies miejsca zamieszkania i adies placówki
1. nazwa świadczeniodawcy,
2. numei REGON
5.
Świadczeniodawcy
3. adies
7. telefon
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SYSTEMY HURTOWE W SZCZEGÓLNOŚCI KS-HFW, KS-HFW VE,KS-HOW, KS-HWW, KS-GMW wraz z modułami
dodatkowymi KS-OMB, KS-STI
Lp.
KATEGORIE OSÓB
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies,
3. numei telefonu kontaktowego,
4. adies e-mail
5. PESEL, numei dowodu osobistego – w pizypadku osób fzycznych
6. inne dane osobowe (w szczególności: zamówienia, faktuiy, dokumenty
1.
Kontiahenci i dostawcy usług wydania, dokumenty pizyjęcia, listy pizewozowe, ofeity, należności i
zobowiązania handlowe, inne dane identyfkacyjne zgiomadzone w
iejestiach
dokumentów ewidencjonowanych w tych systemach oiaz iejestiach
piacy
systemów),
7. inne dane wpiowadzone pizez administiatoia systemu (np. uwagi)
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies e-mail,
3. PESEL,
Piacownicy i osoby zatiudnione 4. adies,
2.
na podstawie
5. zdjęcie,
umów cywilnopiawnych
6. wzói podpisu
7. inne dane wpiowadzone pizez administiatoia systemu (np. uwagi)
8. dane identyfkacyjne zgiomadzone w iejestiach dokumentów
ewidencjonowanych w tych systemach oiaz iejestiach piacy systemów
1. imię i nazwisko
2. adies e-mail
3.
Pizedstawiciele handlowi
3. inne dane wpiowadzone pizez administiatoia systemu (np. uwagi)
4. dane identyfkacyjne zgiomadzone w iejestiach dokumentów
ewidencjonowanych w tych systemach oiaz iejestiach piacy systemów
1. imię i nazwisko,
2. tytuł lekaiski
3. numei telefonu, fax
Lekaize posiadający umowę z
4.
4. numei piawa do wykonywania zawodu
NFZ
5. inne dane wpiowadzone pizez administiatoia systemu (np. uwagi)
6. dane identyfkacyjne zgiomadzone w iejestiach dokumentów
ewidencjonowanych w tych systemach oiaz iejestiach piacy systemów
1. PESEL,
2. imię i nazwisko
3. dane teleadiesowe,
Osoby upoważnione do odbioiu
5.
4. numei dowodu osobistego
towaiu
5. inne dane wpiowadzone pizez administiatoia systemu (np. uwagi)
6. dane identyfkacyjne zgiomadzone w iejestiach dokumentów
ewidencjonowanych w tych systemach oiaz iejestiach piacy systemów
1. imię i nazwisko
2. inne dane wpiowadzone pizez administiatoia systemu (np. uwagi)
6.
Kieiowcy
3. dane identyfkacyjne zgiomadzone w iejestiach dokumentów
ewidencjonowanych w tych systemach oiaz iejestiach piacy systemów
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SYSTEMY KS-ESM, KS-FKW, KS-EDE
Lp.
KATEGORIE OSÓB

1.

2.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies
Piacownicy i osoby zatiudnione 3. ni telefonu kontaktowego
na podstawie
4. adies e-mail
umów cywilnopiawnych
5. ni iachunku bankowego,
6. numei NIP
7. numei PESEL
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies,
3. numei telefonu kontaktowego,
4. adies e-mail,
5. ni iachunku bankowego,
Kontiahenci (w tym osoby
6. numei NIP,
fzyczne) i dostawcy
7. numei PESEL
usług
8. inne dane osobowe (w szczególności:, faktuiy, należności i
zobowiązania
handlowe, umowy, kontiakty, dokumenty windykacyjne, dowody
księgowe,
dowody bankowe i kasowe, dokumenty ewidencji śiodków tiwałych)

SYSTEM KS-ZZL
Lp.
KATEGORIE OSÓB

1.

2.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. nazwisko iodowe (panieńskie),
3. płeć,
4. imiona iodziców,
5. data i miejsce uiodzenia,
6. obywatelstwo,
7. wykształcenie,
8. zawód lub specjalizacje,
9. piawo wykonywania zawodu,
10. popizednie zatiudnienie,
11. ni iachunku bankowego,
12. numei PESEL,
Piacownicy i osoby zatiudnione
13. numei NIP,
na podstawie
14. adies stały,
umów cywilnopiawnych
15. adies tymczasowy,
16. adies do koiespondencji,
17. seiia i numei dokumentu tożsamości,
18. adies poczty elektionicznej,
19. numeiy telefonów,
20. dane dotyczące niepełnospiawności,
21. dane dotyczące świadczeń: emeiytuiy lub ienty,
22. dane dotyczące zagianicznego identyfkatoia podatkowego,
23. dane dotyczące szkoleń piacownika,
24. dane dotyczące upiawnień zawodowych piacownika,
25. dane dotyczące absencji piacownika,
26. zdjęcia piacowników,
Członkowie iodzin
1. imię (imiona) i nazwisko,
piacowników zaiejestiowani
2. nazwisko iodowe (panieńskie),
w systemie w celu zgłoszenia do 3. data i miejsce uiodzenia,
ubezpieczenia
4. numei PESEL,
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5. numei NIP,
6. adies zamieszkania,
7. stopień niepełnospiawności,
8. seiia i numei dokumentu tożsamości,
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. nazwisko iodowe (panieńskie),
3. płeć,
4. imiona iodziców,
5. data i miejsce uiodzenia,
6. seiia i numei dokumentu tożsamości,
7. numei PESEL,
8. numei NIP,
9. adies stały,
10. adies tymczasowy,
11. adies do koiespondencji,
12. numeiy telefonów,
13. numei faksu,
14. adies poczty elektionicznej,

SYSTEM KS-CRM
Lp.
KATEGORIE OSÓB

1.

2.

3.

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies,
3. numei telefonu kontaktowego,
4. adies e-mail,
Kontiahenci i dostawcy usług 5. ni iachunku bankowego,
6. numei NIP,
7. numei REGON,
8. inne dane osobowe (w szczególności: umowy, iejestiy koiespondencji,
ankiety, tiansakcje lojalnościowe)
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. płeć,
Piacownicy i osoby zatiudnione 3. tytuł naukowy,
na podstawie
4. zdjęcie,
umów cywilnopiawnych
5. telefon,
6. adies e-mail,
7. numeiy identyfkacyjne nadawane pizez Administiatoia
1. imię (imiona) i nazwisko,
2. adies,
Osoby kontaktowe
3. numei telefonu kontaktowego,
4. adies e-mail,
5. miejsce piacy
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Załącznik Nr 3.01.Wzór

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator
Nazwa

Ni NIP

Adies

REGON

pizekazuje zbiói Danych Osobowych Powiernikowi
Nazwa
Adies

KAMSOFT WARMIA Spółka z o. o.
10-686 OLSZTYN, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 302

Ni NIP
REGON

7393553661
280127143

w celu iealizacji Usługi Seiwisowej zleconej w dniu: ……………...………, numei zlecenia: ……………………….
Rodzaj przekazywanych danych osobowych
Lp

Nazwa systemu

Rozmiar pliku

Kategorie osób, których dane dotyczą

1.
2.
3.
4.
Sposób przekazania danych osobowych
Lp
1.
2.

Parametr
•
•
•
•
•

Rodzaj nośnika
Dane zaszyfiowane

Wartość
nośnik fzyczny
inteinet
inny, jaki: ………………………..
nie
tak, hasło: ……………………...

Powieinik potwieidza otizymanie pizekazanych danych i zgodnie z zawaitą umową zobowiązuje się po wykonaniu
Usługi Seiwisowej do zwiotu zbioiu danych Administiatoiowi, a następnie usunięcia wszelkich będących w jego
posiadaniu Danych Osobowych, lub ich kopii.
Piotokół został spoiządzony w dwóch jednobizmiących egzemplaizach po jednym dla każdej ze Stion.
Data i godzina pizekazania Danych Osobowych: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….
PODPIS POWIERNIKA
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PODPIS ADMINISTRATORA
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PROTOKÓŁ ZWROTU DANYCH OSOBOWYCH
Powiernik
Nazwa
Adies

KAMSOFT WARMIA Spółka z o. o.
10-686 OLSZTYN, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 302

Ni NIP
REGON

7393553661
280127143

zwiaca zbiói Danych Osobowych Administratorowi
Nazwa

Ni NIP

Adies

REGON

pizekazanych w dniu: ……………………, w celu iealizacji Usługi Seiwisowej, numei zlecenia: ……………………….
Rodzaj zwracanych danych osobowych
Lp

Nazwa systemu

Rozmiar pliku

Kategorie osób, których dane dotyczą

3.
4.
5.
6.
Sposób zwrotu danych osobowych
Lp
1.
2.

Parametr
•
•
•
•
•

Rodzaj nośnika
Dane zaszyfiowane

Wartość
nośnik fzyczny
inteinet
inny, jaki: ………………………..
nie
tak, hasło: ……………………...

Administiatoi potwieidza otizymanie zbioiu danych osobowych. Powieinik zgodnie z zawaitą umową zobowiązuje się
do usunięcia wszelkich będących w jego posiadaniu Danych Osobowych lub ich kopii.
Piotokół został spoiządzony w dwóch jednobizmiących egzemplaizach po jednym dla każdej ze Stion.
Data i godzina zwiotu Danych Osobowych: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….
PODPIS POWIERNIKA
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PROTOKÓŁ USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH
Powiernik
Nazwa
Adies

KAMSOFT WARMIA Spółka z o. o.
10-686 OLSZTYN, ul. Wilczyńskiego 25e lok. 302

Ni NIP
REGON

7393553661
280127143

Oświadcza, że usunął wszelkie istniejące i będące w jego posiadaniu Dane Osobowe lub ich kopie, powieizone
Powieinikowi pizez Administratora
Nazwa

Ni NIP

Adies

REGON

w dniu: ……………………, w celu iealizacji Usługi Seiwisowej, numei zlecenia: ……………………….
Popizez usunięcie Danych Osobowych należy iozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfkację, któia
nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, któiej dane dotyczą.
Piotokół został spoiządzony w dwóch jednobizmiących egzemplaizach po jednym dla każdej ze Stion.

……………………………………………………………………………….
PODPIS POWIERNIKA
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