




















Załącznik nr 1 
do Polityki Bezpieczeństwa 

 
 
 
                                                                                        Gliwice, dnia……............... 
 
 
 

Upoważnienie 
uprawniające do przetwarzania danych osobowych 

 
 
 
Niniejszym upoważniam Panią/Pana ............................................................................   
zatrudnioną/ zatrudnionego na 
stanowisku…………………….............do przetwarzania danych osobowych w 
zakresie wynikającym z powierzonych obowiązków wynikających z karty osobowej 
lub pełnionej  funkcji*. 
 
Zaznacza się, że przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie na 
polecenie Administratora (tj. zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków z  
zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych, przy zastosowaniu środków 
technicznych  
i organizacyjnych wdrożonych u Administratora).   
 
Zakres przetwarzanych danych osobowych:  
 

 
Nazwa zbioru 
danych/ Kategorie 
osób 
 
Rodzaj danych  
 
 
Rodzaj czynności 
 
 
 
 
Przetwarzanie 
danych w formie 
papierowej 

 

Pracownicy, Kursanci, Kontrahenci*………………………..… 
 
………………………………………………………………………. 
 
Dane zwykłe, szczególne*  
 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, usuwanie, niszczenie, 
przeglądanie, modyfikowanie*  
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..………….. 
 
 

 W systemach 
informatycznych 

 
1. 

 
2. 

 
*Niepotrzebne skreślić  



 

Niniejsze Upoważnienie wygasa automatycznie w przypadku ustania Umowy o 
pracę. 
Upoważnienie może w każdym czasie zostać zmienione lub cofnięte.    
 
 
Upoważniony  oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami „Polityki 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Instytucie 
Spawalnictwa”, „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do 
przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa”, „Instrukcji 
postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych w 
Instytucie Spawalnictwa” oraz, że jest mu znana treść Rozporządzenia RODO i 
Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
Upoważniony  oświadcza również, że: 

 jest świadom obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych  
i sposobów ich zabezpieczenia, również po odwołaniu upoważnienia ,  a 
także po ustaniu współpracy; 

 zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przed 
dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, zabezpieczenia ich przed 
zniszczeniem i nielegalnym ujawnieniem; 

 po rozwiązaniu lub wygaśnięciu  Umowy o pracę po wykonaniu 
jednorazowego zadania, jak również na każde żądanie Administratora 
zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu wszelkich dokumentów 
zawierających dane osobowe jakie otrzymał w związku z Umową o pracę lub 
pełnioną funkcją; 

 przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie powyższych obowiązków wiąże się 
 z odpowiedzialnością  oraz może skutkować rozwiązaniem Umowy o pracę  
w trybie natychmiastowym. 

 
 
 
 
................................................................                ....................................................... 
             Upoważniony                                                        Administrator danych 

 
 


