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............................................                           

Pieczęć Szkoły 

UPOWAŻNIENIE nr…………/2018 

do przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 29 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. Urz. UE L 2016.119.1) - 
dalej jako „RODO” − nadaję upoważnienie Pani/Panu: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko służbowe) 

  
do przetwarzania danych osobowych w celach i w zakresie pełnionych obowiązków 
służbowych na ww. stanowisku. 
 
Niniejsze upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych zgromadzonych w 
formie papierowej oraz w systemach informatycznych dostępnych we wszystkich zbiorach 
danych osobowych Administratora Danych – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w 
Nowych Skalmierzycach. 
 
Jednocześnie upoważniam Panią/Pana do tworzenia/posiadania dla potrzeb wykonywanej 
pracy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem pełnej ich 
ochrony przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Polityce 
Ochrony Danych Osobowych. 
 
Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z niniejszym 
upoważnieniem oraz z przepisami RODO, przepisami prawa polskiego oraz zasadami 
ustalonymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych. 
 
Upoważnienie wygasa z chwilą odwołania upoważnienia lub ustania stosunku prawnego z 
Administratorem Danych. 
 
 
 
Podpis Dyrektora 
 
 
......................................... 
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................................................................  
Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania 

W związku z udzielonym w dniu 01 września 2018 roku upoważnieniem do przetwarzania 

danych osobowych, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o 

danych osobowych uzyskanych w trakcie dokonywania operacji związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych oraz informacji o ich zabezpieczeniu. 

Powyższej tajemnicy zobowiązuję się dochować również po zakończeniu stosunku 

prawnego z Administratorem Danych. 

 

Podpis osoby upoważnionej 

 

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


