
Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla:  

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

1. Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę 

miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są dane 

osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej wskazanymi 

obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków 

pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ………………………………………………… 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

1. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

2. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

3. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ………………………………………………………………………….. 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ………………………………………………………………………………. 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 
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Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: …………………………………………………… 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 
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Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: …………………………………………………………………… 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 
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siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………………………………………. 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 
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Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………………………………….. 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………………………………… 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ………………………………………………………. 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………………………………….. 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: …………………………………… 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ………………………………………. 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: Pani ………………………………… 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ………………………………………………………….. 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: …………………………………………………….. 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………. 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………. 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub 

będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i obowiązków 

pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, jak i po ustaniu 

zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane są 

dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 

 



Załącznik nr 4 do „Polityki Bezpieczeństwa” 

 

 

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator: Jadwiga Sikorska  – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie z 

siedzibą ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, dnia 25.05.2018 roku nadaje upoważnienie  

 

dla: ……………………. 

 

stanowisko służbowe:  nauczyciel 

 

Upoważniony otrzymuje dostęp do poniższych zasobów danych osobowych w celu ich 

przetwarzania: 

 

Dane dzieci rodziców/opiekunów 

 

 

Upoważnienie nadaje się do ustania stosunku pracy. Wszelakie poprzednie upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych z dniem wprowadzenia niniejszego wygasają.  

 

OŚWIADCZENIE UPOWAŻNIONEGO 

 

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zostałem/am zaznajomiony/a z powszechnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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). Ponadto zapoznałem/am się z zasadami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, zapisanymi w Polityce bezpieczeństwa i w Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

Jednocześnie oświadczam że : 

1. Zobowiązuję się do zachowanie w tajemnicy danych osobowych, do których mam 

lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań służbowych i 

obowiązków pracowniczych, zarówno w trakcie wiążącego mnie stosunku pracy, 

jak i po ustaniu zatrudnienia. 

2. Zapewnię ochronę danym przetwarzanym, a w szczególności zabezpieczę je przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem.  

3. Natychmiast zgłoszę stwierdzenie próby lub faktu naruszenia zasad ochrony danych 

osobowych lub bezpieczeństwa systemy informatycznego, w którym przetwarzane 

są dane osobowe. 

4. Przyjmuję do wiążącej wiadomości, iż postępowanie rażąco sprzeczne z wyżej 

wskazanymi obowiązkami i przepisami prawa, może być uznane za ciężkie 

naruszenie obowiązków pracowniczych. 

Podpisy: 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
        Administrator                                           Osoba upoważniona 
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