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KLAUZULA POUFNO ŚCI  

 
Chmielnik, dnia .................................. 

 
KLAUZULA POUFNO ŚCI PODPISANA PRZEZ  …………………………….   

W ZWI ĄZKU Z REALIZACJ Ą UMOWY NR ..................   
ZAWARTEJ W DNIU..................... 

 
1. Szpital Powiatowy w Chmielniku przekazując informacje w jakiejkolwiek formie w celu 

wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje ……………………………… będącą odbiorcą 
informacji do zachowania ich w tajemnicy. 

2. ………………….…………. zobowiązuje się zapewnić ochronę zbieranych i przetwarzanych 
danych, oraz ochronę i zabezpieczenie systemu informatycznego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. …………………….………. ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uchybienia 
wynikające z funkcjonowania systemu informatycznego. 

4. Szpital Powiatowy w Chmielniku przekazuje dane i dokumenty z zastrzeżeniem że: 
1) wszelkie informacje uzyskane przez ……………………….. z treści dokumentów i danych 
mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy, 
2) ………………………… zobowiązana jest do nie zwielokrotniania otrzymanych 
dokumentów i danych w całości lub ich części (chyba, że przewidują to procedury 
archiwizacji danych), 
3) po zakończeniu umowy (prac), …………………………………… niezwłocznie zwróci 
Szpitalowi Powiatowemu w Chmielniku otrzymane dokumenty i dane elektroniczne, 
oryginały dokumentów stanowiących rezultaty prac oraz zniszczy formę elektroniczną 
materiałów powstałych jako efekt opracowań (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej), 
4) w razie nieprzestrzegania przez ……………………..……., oraz pracowników 
realizujących przedmiot umowy ze strony ……………………..…… postanowień niniejszej 
klauzuli, ……………………………….. będzie odpowiedzialna za każde bezpośrednie lub 
pośrednie spowodowanie szkody wynikającej z nieuprawnionego ujawnienia  uzyskanych 
informacji. 

5. ………………………………. oświadcza, że znane są jej  przepisy o odpowiedzialności 
karnej wynikającej z ustawy z dnia 6  czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.,  przepisy ustawy z dnia 22 stycznia 
1999r.o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.), i ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 
2004 roku. 

6. Okres utrzymania w tajemnicy informacji będących treścią niniejszego dokumentu nie ma 
ograniczeń czasowych i trwa dopóty dopóki informacja stanie się publiczną w sposób 
autoryzowany. 

 
 
 

....................................................           ....................................................... 
w imieniu Szpitala Powiatowego w Chmielniku      w imieniu ………...…………. oświadczenie     
przyjął oświadczenie                                                                                                      złożył   


