
OŚWIADCZENIE 

o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych  

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku 

 

Oświadczam, że zapoznano mnie z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych, w szczególności: 

 

1) zapoznałam/łem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu 

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 

2016r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

2) zapoznałam/łem się i rozumiem zasady dotyczące ochrony danych osobowych opisane w Polityce Ochrony 

Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania, 

3) znana jest mi odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy, o której mowa.  

4) zobowiązuję się do:  

a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez 

Administratora zadaniach oraz niewykorzystywania tych danych w celach niezgodnych z zakresem i 

celem powierzonych zadań przez Administratora, 

b) zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę mieć dostęp, w związku z 

wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora zarówno w czasie obowiązywania stosunku 

pracy jak i po jego ustaniu, 

c) zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazanie ich do 

dyspozycji osób upoważnionych, 

d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych, 

e) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych, 

f) ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utartą, 

modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym 

dostępem do danych osobowych oraz przewarzaniem. 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez 

Administratora za naruszenie przepisów 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.       

 

                                                                            

                                                                                                

 

 


