ZAŁĄCZNIK NR 3

do Polityki Bezpieczeństwa

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

NR WNIOSKU O NADANIE UPOWAZNIENIA:
nadawany przez Administratora danych w ……………… wypełniany w 2 identycznych egzemplarzach:
dla upoważnionego oraz do ewidencji upoważnionych

WNIOSEK O NADANIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ……………………………..
Upoważniany:
Imię i nazwisko:
PESEL:

Identyfikator:*

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

…………………….………………………………………………..
okres obowiązywania:

od – do **

ZAKRES UPRAWNIEŃ (DOSTĘPNYCH CZYNNOŚCI):

1. Dane przetwarzane manualnie
Cala dokumentacja przetwarzana w ramach obowiązków służbowych

2. Programy oraz bazy danych umieszczone na komputerach w ……………..…………………..…..
Nazwa Programu / Baza danych

Zmiana

Odczyt

Inne

(Nazwa, dane administratora) administrator danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 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, niniejszym upoważnia Pana/Panią, do przetwarzania danych.
W ramach tego upoważnienia otrzymuje Pan/Pani dostęp do danych osobowych w powyżej określonym
zakresie.

Data i podpis
administratora danych osobowych

…………….. ………………………………

Data i podpis
administratora bezpieczeństwa informacji

…………….. ………………………………

Data i podpis
upoważnionego

Potwierdzam, iż zostałem zapoznany
z przepisami ochrony danych
oraz stosowanymi sposobami
ich zabezpieczenia
…………….. ………………………………

Data zarejestrowania
w systemie informatycznym
i podpis administratora systemu

…………….. ………………………………
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OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany:
1. Stwierdzam, iż jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 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 w myśl której za dane osobowe uważa się
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę
miał dostęp w związku z wykonywaniem zadań w firmie ………………………………………….,
a w szczególności nie będę w celach pozasłużbowych bądź niezgodnych ze zleceniem lub
powierzeniem przetwarzania wykorzystywał danych osobowych, z którymi zapoznałem się, o ile nie
są one powszechnie znane;
3. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy sposoby zabezpieczenia danych osobowych stosowane
w firmie …………………………………………….., o ile nie są one powszechnie znane lub nie
wynikają w sposób oczywisty z innych powszechnie znanych informacji. Ponadto przyjmuję do
wiadomości, iż sposoby zabezpieczenia danych osobowych stosowane w firmie ……………………
tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
4. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może
być uznane przez administratora danych osobowych za ciężkie naruszenie obowiązków
pracowniczych w rozumieniu art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów karnych
ww. ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisów prawa cywilnego w przypadku
umowy zlecenia lub umowy powierzenia przetwarzania.

...................................... ...........................
Miejsce i data złożenia oświadczenia

……..………………………………..
Podpis składającego oświadczenie
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