Załącznik do umowy
OŚWIADCZENIE STRON
Strony: Instytut Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS: 0000050095,
NIP 525-00-08-471, Regon 000288395
zwany dalej „Udzielającym Zamówienia", reprezentowany przez:
1. Tomasza Mikołaja Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka
2. Agnieszkę Graczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych, działającą na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa
i………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………..……….……………
zarejestrowany……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP…………………………, Regon……………………….
zwany dalej ”Oferentem”, reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczają:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. 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 r., dalej RODO - Strony oświadczają, że każda z nich jest odrębnym
Administratorem Danych Osobowych, a przetwarzanie danych odbywa się w związku
z ich udostępnieniem, a nie powierzeniem do przetwarzania.
Udzielający Zamówienia oraz Oferent oświadczają, iż będąc Stronami Umowy,
realizują ciążące na każdej z nich obowiązki Administratora Danych Osobowych,
określone w przepisach RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami

z zakresu ochrony danych osobowych obejmujące dane osobowe, przetwarzane
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i farmaceutycznych realizowanych
w ramach niniejszej umowy.
Z chwilą udostępnienia Oferentowi przez Udzielającego Zamówienia danych
osobowych

Pacjentów,

farmaceutycznych,

Oferent

niezbędnych
staje

się

dla

realizacji

Administratorem

zleconych

świadczeń

wymienionych

danych

osobowych, zgodnie z obowiązującymi Przyjmującego Zamówienie przepisami ustawy
Prawo Farmaceutyczne, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
i w zakresie określonym we wskazanych ustawach, a także zgodnie z postanowieniami
RODO.
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zobowiązany

nałożonych
do

na
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poinformowania

Pacjentów

o udostępnieniu ich danych Oferentowi .
Oferent jako Administrator, zapewnia pełną ochronę danych osobowych
udostępnionych w ramach realizacji Umowy i Wykonania powierzonych świadczeń
farmaceutycznych

i oświadcza,

iż

podejmuje

odpowiednie

środki

techniczne

i organizacyjne zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych
osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej , koszt wdrażania oraz charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych, wypełniając wszelkie obowiązki nałożone na niego postanowieniami RODO
i ustawy o ochronie danych osobowych.

…………………………………….
Oferent

………………………………………
Udzielający Zamówienia

