
_________, __.__.2018 r.

UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając w imieniu administratora danych osobowych, tj.  _________________________________ z
siedzibą w ________________________________, ul.  _________________________________, 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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej: „RODO”),
niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych:

_________________________________

(imię i nazwisko)

_________________________________

(stanowisko)

w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Niniejsze  upoważnienie  obejmuje  uprawnienie  do  przetwarzania  danych  osobowych  zawartych
w następujących zbiorach:

 ______________________;

 ______________________;

 ______________________,

przetwarzanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, z wykorzystaniem następujących
systemów  informatycznych  służących  do  przetwarzania  danych  osobowych:
__________________________1.

Niniejsze upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie2:

 ___________________________________________________________________________
;

 ___________________________________________________________________________
;

 ___________________________________________________________________________
.

Niniejsze upoważnienie nie obejmuje __________________________________________________3.

1 Informacja opcjonalna. W tym miejscu można wskazać systemy informatyczne bądź programy wykorzystywane do przetwarzania danych
osobowych.

2 W tym miejscu  należy  wskazać  kategorie  danych  osobowych  oraz  operacje  na  danych  osobowych,  jakich  może  dokonywać  osoba
upoważniona do przetwarzania danych osobowych.

3 Informacja opcjonalna. W tym miejscu można wskazać kategorie danych osobowych, których nie może przetwarzać osoba wskazana w
upoważnieniu lub rodzaj czynności bądź operacji,  jakich nie może ona dokonywać na danych osobowych, jeżeli jakieś kategorie danych
osobowych lub rodzaj czynności, bądź operacji podlegają wyłączeniu.
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Jednocześnie zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie
i w granicach niniejszego upoważnienia, jak również zgodnie z przepisami RODO i innymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przepisami prawa polskiego.

Ponadto, upoważniam Panią/Pana do tworzenia oraz prowadzenia dla potrzeb wykonywanej pracy
zestawień,  ewidencji  oraz  rejestrów  zawierających  dane  osobowe,  przy  zastosowaniu  środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających pełną ochronę danych osobowych.

Niniejsze upoważnienie traci ważność z dniem rozwiązania umowy lub z dniem zmiany jego zakresu,
albo z dniem jego odwołania.

______________________________
__

(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji administratora danych

osobowy)
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