Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r.
Umowa nr ..................
Upoważniająca do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
zawarta w ..........…….. w dniu .....................
pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku zwanym dalej „NFZ”,
reprezentowanym przez Panią Joannę Erecińską – Naczelnika Wydziału Gospodarki Lekami Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr 54/2013
z dnia 02.12.2013 r., udzielonego przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
a
........................................................................................ z siedzibą w ........................, ul. .............................,
...-.... ........................, zwanym dalej „Użytkownikiem”,
reprezentowanym przez ...................................................................
Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową” i zgodnie postanawiają, co następuje,

1.

2.

3.

4.

§1
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego
w dalszej części Umowy „Portalem”, zgodnie z Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego
Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu
Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego w dalszej części Umowy „Regulaminem”.
Użytkownik oświadcza, że przy wprowadzaniu, jak i aktualizacji danych, których zakres określa
Regulamin, będzie dokładał należytej staranności oraz że będą one kompletne i zgodne ze stanem
rzeczywistym.
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z udostępnionej części Portalu oraz przetwarzać dane w nim
zawarte, w sposób zgodny z postanowieniami Umowy, Regulaminu, przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Rozpoczęcie wprowadzania danych może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu loginu i hasła.

§2
1. Użytkownik jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyska
w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy.
2. Użytkownik ma obowiązek chronić przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich dane przetwarzane
w Portalu, w tym login i hasło posiadanego konta.
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3.
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§3
Spory dotyczące Umowy powinny być rozwiązywane polubownie, a jeżeli okaże się
to niemożliwe, NFZ lub Użytkownik poddają takie spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby NFZ.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Strony mogą wypowiedzieć umowę na warunkach i zasadach przewidzianych w Regulaminie.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Użytkownik:
………………………………..

NFZ:
…………………………………………….

