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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie medycyny 

pracy na rzecz kandydatów do pracy i pracowników Zamawiającego do celów 

przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, 

m.in. w zakresie: 

1) wykonywania badań profilaktycznych wstępnych, 

2) wykonywania badań profilaktycznych okresowych (zgodnie z zaleceniami 

lekarza oraz zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 

oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 

pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2067), 

3) wykonywania badań profilaktycznych kontrolnych, 

4) wykonywania badań, orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, 

5) wystawiania przez lekarza medycyny pracy orzeczeń lekarskich w związku 

z wykonaniem wszystkich typów badań wraz z wydawaniem recept na okulary 

do pracy przy monitorze ekranowym. 

2. Do umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz inne powszechnie 

obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1155 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, 

poz. 1000),  

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, 

poz. 896), 

4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
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i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 739), 

5) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2067), 

6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 

3. Wykaz podstawowych świadczeń z zakresu medycyny objętych przedmiotem umowy, 

określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

4. Zlecanie wykonania przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, zgodnie 

z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie 

medycyny pracy pracowników Zamawiającego oraz kandydatów do pracy 

u Zamawiającego objętych profilaktyczną opieką medyczną. Dane zawarte 

w dokumentacji medycznej objęte będą tajemnicą zawodową, służbową i mogą być 

udostępniane wyłącznie podmiotom określonym w art. 19 ustawy o służbie medycyny 

pracy i podmiotom określonym w odrębnych przepisach. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel lekarski 

i pielęgniarski, tj. osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na bieżąco we współpracy ze służbą 

BHP Zamawiającego aktualizacji opisu stanowisk pracy do celów badań lekarskich. 

4. Na żądanie Wykonawcy w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o występowaniu czynników 

szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami 

badań i pomiarów tych czynników. 
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§ 3 

Obowiązki Stron w związku z wykonywaniem badań profilaktycznych 

1. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zlecenia Wykonawcy wykonania 

badań profilaktycznych na rzecz pracowników Zamawiającego oraz kandydatów 

do pracy u Zamawiającego w formie pisemnego skierowania wystawionego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, określającego: 

1) rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, 

2) dane osoby kierowanej na badania (imię i nazwisko, PESEL/data urodzenia, adres 

zamieszkania), 

3) stanowisko pracy osoby kierowanej na badania, 

4) uciążliwości i szkodliwości występujące na danym stanowisku. 

2. Osoba kierowana na badania profilaktyczne dostarczy Wykonawcy skierowanie w dniu 

badania. 

3. Zgłoszenia potrzeby wykonania badań profilaktycznych będą dokonywane 

każdorazowo przez osoby kierowane na badania profilaktyczne osobiście 

lub telefonicznie z wykorzystaniem numerów, o których mowa w § 6 ust. 2. 

4. Wykonawca każdorazowo potwierdzi datę przyjęcia zgłoszenia oraz termin wykonania 

badania profilaktycznego na wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 4. 

5. Badania profilaktyczne będą przeprowadzane w placówce medycznej 

…………………………………….., w dni robocze, za wyjątkiem świąt oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 7
30

 – 17
00

. 

6. Badania wstępne wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego powinny być wykonane 

na terenie Warszawy w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności 

przebadania kandydata do pracy lub pracownika, w przypadku konieczności wykonania 

badań dodatkowych, zleconych przez lekarza medycyny pracy, okres ten może wynosić 

do 4 dni roboczych. Natomiast badania okresowe wraz z wydaniem orzeczenia 

lekarskiego – w ciągu do 4 dni roboczych.  

7. Badania kontrolne wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego powinny być wykonane 

na terenie Warszawy w dniu zgłoszenia się pracownika Zamawiającego do placówki 

medycznej Wykonawcy. 

8. W przypadku wykonania badań uprawniających do prowadzenia pojazdu kat. B 

w celach służbowych powinny być wykonywane wraz z wydaniem orzeczenia, na 

terenie Warszawy w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawcy konieczności 

przebadania pracownika. 
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9. Za dzień zgłoszenia Wykonawcy potrzeby przebadania pracownika, od którego biegną 

terminy określone w ust. 6-8 rozumie się dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa 

w ust. 3. 

10. Dla potrzeb wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku Zamawiający dopuszcza 

wykonanie innych badań i konsultacji, poza zakresem objętym w formularzu cenowym. 

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu wcześniejszym usługa 

medyczna zostanie wyceniona według aktualnie obowiązującego cennika Wykonawcy. 

Zakres usług medycznych, w przypadku konieczności przeprowadzenia badań 

dodatkowych, w związku z wykonaniem badań profilaktycznych wskazany 

przez lekarza medycyny pracy Wykonawcy, zostanie wykonany bezzwłocznie, lecz 

nie później niż w terminach określonych odpowiednio w ust. 6-8. 

11. Po wykonaniu badań profilaktycznych lekarz medycyny pracy wystawi orzeczenie 

w dwóch egzemplarzach i przekaże osobie, której wykonano badania profilaktyczne 

oraz w przypadku konieczności stosowania przez pracownika okularów do pracy 

przy monitorze ekranowym wyda receptę na okulary określającą stosowne parametry. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 2 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1 w zależności, 

która sytuacja nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawca ma obowiązek monitorowania poziomu realizacji umowy i informować 

Zamawiającego o osiągnięciu 80% kwoty wskazanej w § 5 ust. 1. 

3. Z tytułu niewykorzystania całej kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca nie jest 

uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

4. Z zastrzeżeniem innych przypadków przewidzianych postanowieniami umowy 

lub przepisów prawa, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu przed czasem, na jaki została 

zawarta z chwilą, gdy łącznie zapłacone, a także należne, lecz jeszcze niezapłacone 

wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług osiągnie kwotę określoną 

w § 5 ust. 1. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca 

kalendarzowego, w którym zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy 

osiągnęły kwotę wskazaną powyżej. 



5 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 przez cały okres 

realizacji umowy, nie może przekroczyć kwoty ………………. zł brutto, (słownie: 

……………………), z zastrzeżeniem, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

miesięczne za faktycznie wykonane usługi, które stanowi iloczyn liczby wykonanych 

poszczególnych usług i ich ceny jednostkowej brutto. 

2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następować w cyklu miesięcznym, 

po zakończeniu danego miesiąca, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę 

najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca i załączonym 

do nich wykazem wykonanych usług z zakresu medycyny pracy w ramach realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer umowy. 

4. Wykaz wykonanych usług z zakresu medycyny pracy powinien zawierać 

w szczególności: datę przyjęcia zgłoszenia, datę wykonania badań, datę wystawienia 

orzeczenia, imię, nazwisko i stanowisko osoby, której wykonano badania, nazwę 

badania profilaktycznego z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych badań, cenę 

jednostkową brutto usługi medycznej zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy 

oraz badania dodatkowe, o których mowa w § 3 ust. 10 niewymienione w formularzu 

oferty Wykonawcy, zgodnie z aktualnym Cennikiem badań dodatkowych 

obowiązującym u Wykonawcy na dzień wykonania danego badania dodatkowego, który 

stanowi załącznik nr 3 do umowy i zawiera ceny jednostkowe brutto na dzień 

podpisania umowy. 

5. W przypadku zmiany Cennika, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek 

poinformować Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej, w terminie co najmniej 

14 dni kalendarzowych przed datą obowiązywania. 

6. Wszystkie płatności w ramach umowy realizowane będą w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr …………………..……………. prowadzony przez ……………………………… . 

7. Zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 6 

Nadzór nad wykonaniem umowy 

1. Po podpisaniu umowy osobami ze strony Zamawiającego wyznaczonymi do kontaktów 

z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz odpowiedzialnymi za jej 

nadzór będą:  

– Pan/i ………………….., tel. (22) 694-…-..., e-mail: ………….……@rcl.gov.pl, 

– Pan/i ………….………., tel. (22) 694-…-…, e-mail: ……………….@rcl.gov.pl, 

2. Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy 

sprawowany będzie przez: 

– Pana/Panią ………………., tel. (…) .…-….-…., e-mail: …………………….…….., 

– Pana/Panią ………………., tel. (…) .…-….-…., e-mail: …………………….…….., 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności 

pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu. 

 

§ 7 

Zgłaszanie reklamacji  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.  

2. Zamawiający, w razie stwierdzenia uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy, zgłosi 

je (pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną) osobie określonej w § 6 ust. 2. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia zgłaszanych uchybień. 

4. Udokumentowaniem nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół 

reklamacyjny, sporządzony przez Zamawiającego i przedstawiony Wykonawcy, 

którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku pięciokrotnego, w danym miesiącu kalendarzowym, przekroczenia 

terminów badań o których mowa w § 3 ust. 6 - 8 z winy Wykonawcy – 

w wysokości 3% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy odpowiednio za każdy miesiąc, w którym stwierdzono naruszenie umowy 

– każde przekroczenie terminów badań zostanie potwierdzone protokołem 

reklamacyjnym, o którym mowa w § 7 ust. 4, 



7 

2) w przypadku wykonania jakiegokolwiek badania objętego przedmiotem umowy 

nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązany będzie do powtórzenia badania 

na własny koszt oraz do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotnej 

jednostkowej kwoty należnej za dane badanie, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2 z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 9 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę, oraz danych 

osobowych osób wskazanych w § 6 ust. 2, udostępnionych przez Wykonawcę 

dla potrzeb realizacji umowy, jest Zamawiający. 

2. Zamawiający wykonuje wobec osób reprezentujących Wykonawcę, którego dane 

osobowe będzie przetwarzał w związku z zawarciem umowy, obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), 

zwanego jako „RODO”, zgodnie z klauzulą stanowiącą załącznik nr 5 do umowy. 

3. Wykonawca wykonuje wobec osób, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy, obowiązek 

informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 RODO. 

4. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, o których mowa w ust. 3, 

których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi 

informacjami, Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o wypełnieniu 

względem tych osób obowiązku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy. 

5. Wykonawca przetwarza dane osobowe pracowników Zamawiającego, wskazanych 

w § 6 ust. 1 umowy, udostępnione Wykonawcy wyłącznie w celu realizacji umowy.  

6. Z uwagi na treść art. 14 ust. 5 RODO, obowiązek informacyjny Wykonawcy względem 

osób, o których mowa w ust. 5, nie będzie miał zastosowania. 
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7. W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powierzy Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w niniejszej umowie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy 

dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w ciągu 5 dni roboczych 

od dnia jej otrzymania.  

9. W przypadku nie zawarcia przez Wykonawcę umowy o powierzenie przetwarzania 

danych osobowych w terminie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy. 

 

§ 10 

Polisa OC 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż 100.000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania stosownej polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 1 przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

3. W przypadku jej wygaśnięcia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia Zamawiającemu nowej, aktualnej polisy. 

4. Kserokopia polisy potwierdzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 

do umowy. 

 

§ 11 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

2. Zmiany numerów telefonów, faksów, adresów (w tym poczty elektronicznej) 

nie wymagają zachowania formy wskazanej w ust. 1. Strony zobowiązują 

się wzajemnie do pisemnego informowania o zmianach, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, w terminie 1 dnia roboczego od ich wprowadzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku zaistnienia zdarzeń, za które odpowiada Wykonawca, 

dotyczących rażących uchybień i zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy. 

W szczególności za rażące uchybienia i zaniedbania w realizacji przedmiotu umowy 
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traktowane będzie: co najmniej pięciokrotny braku reakcji Wykonawcy na zgłoszone 

przez Zamawiającego uwagi dotyczące przekroczenia terminów wykonania badań. 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy 

za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, winno 

być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Odstąpienie od umowy nie ogranicza Zamawiającemu możliwości dochodzenia kar 

umownych, jak również odszkodowań. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu 

umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego 

załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy 

 

Do umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Polisa OC 

Załącznik nr 3 – Aktualny cennik badań dodatkowych 

Załącznik nr 4 – Protokół reklamacyjny 

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy 

 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 ..…….…………………      …….…………………… 
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Załącznik nr 4 do umowy RCL – VIII – ……./2018 

z dnia ………………… 2018 r. 

 

 

 

 

Protokół reklamacyjny  

nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

 

 

Lp. 

 

Rodzaj stwierdzonych 

nieprawidłowości 

Data i podpis osoby 

zgłaszającej 

nieprawidło- 

wości 

Potwierdzenie 

przyjęcia uwag do 

wiadomości przez 

Wykonawcę 

Wyjaśnienia 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do umowy RCL-VIII-     /2018 

z dnia ……………….2018 r. 

 

W związku z realizacją wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego jako 

„RODO”, Zamawiający informuje: 

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rządowe Centrum Legislacji 

z siedzibą w Warszawie (00-582). przy Al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, 

 kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: Al. Jana Chrystiana 

Szucha 2/4. 00-582 Warszawa, adres e-mail: iod@rcl.gov.pl, 

 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy. której przedmiotem jest 

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie medycyny pracy dla kandydatów do pracy 

i pracowników Rządowego Centrum Legislacji, 

 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty. którym 

udostępniona została dokumentacja związana z realizacją zawartej umowy, 

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy 

lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a po upływie 

tego okresu przechowywania zostaną usunięte, 

 w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,  

 posiadają Pan/Pani: 

 prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, 

 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych 

w art. 16 RODO, 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

narusza przepisy RODO. 
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 nie przysługuje Panu/Pani: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik nr 6 do umowy RCL-VIII-     /2018 

z dnia ……………….2018 r. 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

 

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego jako „RODO”, wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu zawarcia 

z Rządowym Centrum Legislacji umowy, której przedmiotem jest Świadczenie 

kompleksowych usług w zakresie medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracowników 

Rządowego Centrum Legislacji. 

 

 

          --------------------------------------------- 

        data , podpis, pieczątka   


