Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem

U P O WA Ż N I E N I E N R …
D O P R Z E T WA R Z A N I A D A N Y C H O S O B O W Y C H
WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
…....................................................................................... jako Administrator Danych / w imieniu Administratora Danych *, z dniem …………….…... upoważniam:
Panią/Pana:

..................................................................................
[imię, nazwisko osoby upoważnionej],

Stanowisko służbowe/pełniona funkcja:

.................................................................................
[nazwa stanowiska lub pełnionej funkcji],

posiadającą/posiadającego identyfikator ……………………………………. [numer/oznaczenie identyfikatora,
jeśli przetwarzanie odbywa się w systemach informatycznych],
do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie, w celach związanych z realizacją obowiązkow pracowniczych wynikających z powierzonego
stanowiska lub pełnionej funkcji oraz zgodnie z poleceniami Administratora, przez okres
zajmowania przedmiotowego stanowiska lub pełnionej funkcji/ do dnia ………. [data] / pisemnego
odwołania niniejszego upowaznienia.

w formie:


Elektronicznej (Systemy informatyczne): Tak/Nie *



Tradycyjnej (Dokumenty w wersji papierowej): Tak/Nie *



Innej: ……………….

w zakresie:
 ………………………….
 ………………………….
[zakres przetwarzania danych tj. np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL itp. ],
zawartych w zbiorze danych ……………………………………..(np. Student, Pracownik, Kandydat na
pracownika, Kandydat na studenta, Archiwum, Absolwent, itp.) [nazwa zbioru danych np. Dane pracownicze
kadrowe, Dane pracownicze socjalne, Kandydaci do pracy, Studenci, Doktoranci, Kandydaci na studia, Absolwenci,
Czytelnicy bibliotek Ewidencja uczestników konferencji …….., ….],
tj. do ……………………………………………. [wskazać sposób przetwarzania danych np. zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w systemie informatycznym/dokumentacji
papierowej] danych.
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Niniejsze upowaznienie zobowiązuje Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z udzielonym upowaznieniem oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i regulacjami
wewnętrznymi wydanymi przez upowazniającego w tym zakresie, w tym do nieograniczonego czasowo
obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobow ich zabezpieczenia oraz związanej
z ich naruszeniem odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i pracowniczej, a takze do zgłaszania faktu
naruszenia bądz zagrozenia zabezpieczen danych osobowych.

[podpis upowaznionego]

*niepotrzebne skreslic
Rozdzielnik 2 egz. w oryginale:
- 1 x oryginał Administrator;
- 1 x oryginał upowazniony.
Załącznik:
-oświadczenie.

[podpis upowazniającego]
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OŚWIADCZENIE
Ja nizej podpisany/a: ……………………………………………………… oswiadczam, iz zobowiązuję się do
zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobow ich zabezpieczenia, do ktorych
mam lub będę miał/a dostęp w związku wypełnianiem obowiązkow pracowniczych
wynikających z powierzonego stanowiska lub pełnionej funkcji oraz zgodnie z poleceniami
Administratora.
Oswiadczam, ze zostałem/am zapoznany/a z obowiązującymi w zakresie ochrony danych
osobowych przepisami prawa oraz z obowiązującymi w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie zasadami ochrony danych osobowych okreslonymi w Systemie
Zarzadzania Bezpieczenstwem Danych Osobowych RODO i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
Oswiadczam, ze zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie
przepisow RODO oraz przepisow kodeksu cywilnego oraz o odpowiedzialnosci karnej na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisow prawa. Niezaleznie od odpowiedzialnosci
przewidzianej w wymienionych przepisach, mam swiadomosc, ze naruszenie zasad ochrony
danych osobowych obowiązujących w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w
Krakowie moze zostac uznane za cięzkie naruszenie podstawowych obowiązkow
pracowniczych i skutkowac odpowiedzialnoscią dyscyplinarną.

…………..…………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

