Data nadania upowa nienia: .....................................

UPOWA NIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dzia aj c na podstawie art. 29 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), niniejszym upowa niam Pana/Pani :

……………………………………………………………………………………………
(imi i nazwisko - pracownika)
zatrudnionego/- na stanowisku

……………………………………………………………...

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie dzia alno ci/spó ki agenta – pracodawcy)
do dost pu do danych osobowych, przetwarzanych przez pracodawc
powierzonymi obowi zkami

– w zakresie zgodnym z

pracowniczymi oraz poleceniami pracodawcy na powierzonym

stanowisku pracy, w tym:
a) kategorie podmiotów danych:……………………………………
b) kategorie danych osobowych:……………………………………
przetwarzanych w formie r cznej i w nast puj cych systemach/aplikacjach:
a) …
b) …
c) …
Pracownik b dzie upowa niony do zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania,
zmieniania oraz aktualizowania danych osobowych, dost pnych w zbiorach pracodawcy, na
warunkach i w zgodzie z przepisami wewn trznymi obowi zuj cymi u pracodawcy.

Okres trwania upowa nienia: od ………………do zako czenia stosunku pracy……………………………………
(okres obowi zywania upowa nienia)
Wystawi : ………….................................................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentuj cej )

Pracownik upowa niony do przetwarzania danych osobowych obj tych zakresem, o którym mowa
wy ej, jest zobowi zany do zachowania ich w tajemnicy i nie udost pniania ich osobom
nieupowa nionym, równie

po ustaniu zatrudnienia. Pracownik jest zobowi zany chroni

dane

osobowe przed dost pem do nich osób do tego nieupowa nionych oraz jest zobowi zany do
zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.
Podpisuj c niniejszy dokument, pracownik o wiadcza, e zapozna si

i akceptuje zasady dost pu i

przetwarzania danych osobowych obowi zuj ce u pracodawcy oraz, i zapozna si z odpowiednimi
przepisami RODO, a tak e zobowi zuje si do zachowania w cis ej tajemnicy danych osobowych, do
których b dzie mia dost p oraz nieudost pniania ich osobom nieupowa nionym, zarówno w trakcie
obowi zywania umowy o prac , jak i po jej wyga ni ciu.

Data i podpis pracownika: …………………………………………………………….

