POROZUMIENIE O UDZIELENIU WSPARCIA

zawarte dnia 04.02.2022 r. w Piasecznie pomiędzy:
Powiatem Piaseczyńskim, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,
NIP: 123-126-89-96, REGON: 013270979,
reprezentowaną przez
Ksawerego Guta — Starostę Piaseczyńskiego
Ewę Lubianiec – Członka Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
zwanym dalej „Powiatem”
a
Państwowym
Powiatowym
lnspektorem
Sanitarnym
z/s w Chylicach, ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
w osobie Pani Anny Matkowskiej, zwanym dalej „PPIS”,

w

Piasecznie

zwani każdy z osobna „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”,
o treści:
§1
1. Biorąc pod uwagę konieczność zwiększenia zdolności Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie do realizacji zadań ukierunkowanych
na zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 na terenie powiatu
piaseczyńskiego, Powiat postanawia wydzielić do dyspozycji PPIS pracowników
Starostwa Powiatowego w
Piaseczno, którzy będą realizowali czynności
określane każdorazowo przez osobę wyznaczoną przez PPIS pełniącą rolę
koordynatora, tj. Pawła Wojciechowskiego, nr telefonu 888552558, adres e-mail
pawel.wojciechowski@sanepid.gov.pl
2. Pracownicy Powiatu będą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14,
ul. Staszica 19 oraz zdalnie.
3. Dane kontaktowe pracowników Powiatu, o których mowa w ust. 2 w postaci ich
imion, nazwisk, służbowych numerów telefonu i służbowego adresu e-mail
zostaną przekazane do PPIS po podpisaniu Porozumienia.
4. Osobą do kontaktu z ramienia Powiatu koordynująca działania po stronie
Powiatu jest Sylwia Wolny – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

§2
Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują:
1) telefoniczne przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych (ustalenie
kontaktów osoby z pozytywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARSCoV-2,
2) telefoniczne lub e-mailowe informowanie osób — w imieniu PPIS — o obowiązku
odbycia kwarantanny (nałożenie kwarantanny),
3) wpisywanie wszystkich informacji do bazy danych SEPIS,
4) udzielanie informacji w powyższych sprawach.

§3
Przed rozpoczęciem wykonywania czynności, o których mowa w § 2, koordynator
z PSSE wskazany w § 1 ust. 1 udzieli pracownikom Powiatu odpowiedniego
instruktażu, a w trakcie realizacji przez nich tych czynności będzie im udzielać
wszelkiego niezbędnego doradztwa merytorycznego w celu ich realizacji.
§4
1. PPIS, działając jako administrator danych osobowych, w zakresie niezbędnym do
realizacji czynności wskazanych w § 2, zawrze ze Starostą Piaseczyńskim
odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do
art. 28 ust. 3 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE nr L 119 z 04.05.2016 r. i Dz. U. UE nr L 127 z 23.05.2018 r.),
zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ust. 1
regulować będzie wszelkie niezbędne kwestie dotyczące sposobu przetwarzania
i ochrony danych osobowych, do których dostęp będzie miał Powiat i jej
pracownicy.
3. Każda ze Stron w wyniku zawarcia niniejszego Porozumienia staje się
administratorem danych osobowych pracowników drugiej Strony wskazanych
w § 1.
4. Strony zobowiązują się przedstawić swoim pracownikom wskazanym w § 1
obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku
z zawarciem niniejszego Porozumienia, stosownie do art. 13-14 Rozporządzenia.
§5
1. Porozumienie zawarte zostaje na okres 3 miesięcy.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron:
1) z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia,
2) z ważnych przyczyn — bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3 Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji Porozumienia Strony zobowiązują się
rozwiązywać wyłącznie w drodze polubownej.
5 Porozumienie zostało sporządzone i podpisane w dwóch egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.
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