………………………………….
(miejscowość, data)
Administrator danych osobowych:

UPOWAŻNIENIE nr …………
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1);
Pan(i)…………………………….………………………………..
zostaje upoważniony/a do przetwarzania danych osobowych w związku wykonywaniem obowiązków związanych
z procesem przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodzin w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Sportowych w Zielonej Górze
Objęte upoważnieniem systemy, zakres upoważnienia i nadane Panu(i) identyfikatory są następujące:

Lp.

1

Nazwa systemu / zbioru

Zbiór danych o uczniach,
mieszkańcach internatu, i
ich rodzicach

Stanowisko / pełniona
funkcja

nauczyciel
wychowawca w świetlicy
wychowawca w internacie

Zakres upoważnienia (ze
wskazaniem czy upoważnienie
obejmuje dane szczególnych
kategorii1)

Dane dotyczące przebiegu
nauczania w ZSOiS.
Dane szczególnych kategorii w
rozumieniu art. 9 ust. 1 ogólnego
rozporządzenia o ochronie
danych.

Ważne do:

do czasu
zakończenia
wykonywania
obowiązków
służbowych w
ZSOiS.

1

dane szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby.

……………………………….……………………..……………

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości

……………………..…….………………….
data i podpis

pieczęć i podpis uprawnionej osoby reprezentującej
Administratora Danych Osobowych

OŚWIADCZENIE
o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami
Ja niżej podpisany/a* ………..………………………………………………….. w związku z realizacją zadań
związanych z procesem nauczania , oświadczam iż zobowiązuję się do:
1. zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub
będę miał/a* dostęp,
2. zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą dotyczących zdrowia,
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej,
pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub
światopoglądowych dzieci i innych osób, zarówno w czasie, jak i po zaprzestaniu realizacji zadań
związanych z procesem nauczania.
Oświadczam, że zostałem/am* poinformowany/a* o obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Sportowych w Zielonej Górze zasadach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zasadach
określonych w „Polityce ochrony danych osobowych” i zobowiązuję się ich przestrzegać. W szczególności
oświadczam, że bez upoważnienia nie będę wykorzystywał/a* danych osobowych znajdujących się w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze.
Zostałem/am* zapoznany/a* z przepisami 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 2016: L.119/1);

……………………………., dnia……………………. r.

……………………………………………………………….
podpis osoby składającej oświadczenia

* - niepotrzebne skreślić

