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Załącznik nr 6 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
WEK-I.042.4…….2019 

 
zawarta dnia ……………………………… w Tarnowie, na podstawie art. 28 rozporządzenie 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) 
pomiędzy: Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez Romana Łucarza  - Starostę Tarnowskiego 

zwanym dalej „Powierzającym”, 
a   
……………………….., ul. ………, …………………, reprezentowanym przez  
……………………….. – …………………….., 

zwanym dalej „Przetwarzającym”. 
W dalszej części umowy Powierzający i Przetwarzający nazywani są łącznie Stronami 

§ 1 

Celem umowy jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz zgodnego z prawem i zawartymi umowami 
przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji i realizacji projektu  pn. „Mój rozwój – moja przyszłość”  
nr RPMP.10.01.03-12-0353/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 

§ 2 

Ilekroć w umowie użyto zwrotu zawartego poniżej, Strony przyjmują jego następujące znaczenie:  
1) „RODO” – rozporządzenie 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); w dalszej części umowy 
RODO; 

2)  „dane osobowe”, „administrator”, „przetwarzanie” w rozumieniu art. 4 ust 1 RODO; 
3) „naruszenie ochrony danych osobowych” - naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub 

niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 
dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; 

4)  „umowa” – niniejsza umowa, zawierająca całość ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie ochrony danych 
osobowych;  

5) „środki techniczne i organizacyjne” – środki ochrony fizycznej, zabezpieczenia informatyczne, kryptograficzne oraz 
stosowane w tym zakresie rozwiązania organizacyjno-prawne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
danych, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres kontekst i cele 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw  lub wolności osób fizycznych  o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia; 
6)  „dokument” – dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym zapisane są dane osobowe, 
7) „RPO WM” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

§ 3 

1. Powierzający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Mój rozwój – moja przyszłość” 
w którym przetwarzane są dane o osobach ubiegających się o udział w projekcie, o którym  mowa w §1. 

2. Powierzający oświadcza, że przetwarza dane osobowe w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych” zawierającym dane o uczestnikach projektu i personelu projektu, o którym mowa §1, 
na podstawie zawartej na piśmie umowy powierzenia ich przetwarzania w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw 
rozwoju  regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej2/4, 00-926 Warszawa. 

§ 4 

1. Powierzający powierza a Przetwarzający przyjmuje do przetwarzania w imieniu i na rzecz Powiatu Tarnowskiego dane 
osobowe zawarte w zbiorze „Mój rozwój – moja przyszłość” wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją uczestników 
projektu, o którym mowa w §1, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań Przetwarzającego określonych w 
umowach nr: WEK-I.042.4……..2019 i WEK-I.042.4………….2019 oraz wyłącznie na czas ich  trwania. 

2. Powierzający powierza a Przetwarzający przyjmuje do przetwarzania w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej2/4, 00-926 Warszawa dane osobowe zawarte w zbiorze 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”  wyłącznie dla celów związanych z 
realizacją projektu, o którym mowa w §1, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań Przetwarzającego 

określonych w umowach nr: WEK-I.042.4……..2019 i WEK-I.042.4……...2019 oraz wyłącznie na czas ich  trwania. 

§ 5 

1. Dane osobowe w zbiorze „Mój rozwój – moja przyszłość” są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. 
a) RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
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2. Dane osobowe w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, uwzględniając zapisy art. 54 ust. 2, art. 65, art. 
115, art. 122 ust. 3, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) oraz pkt 3 A ppkt iv załącznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarządzającej i 

Instytucji Certyfikującej do tego rozporządzenia, art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470) oraz załącznika I i II do tego 
rozporządzenia, art. 9 ust. 2, art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

Przetwarzającym a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286  
z 30.09.2014, str. 1). 

§ 6 

1. Zakres danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu do przetwarzania w zbiorach, o których mowa w § 3 i § 4 
określa załącznik nr 1 do umowy.   

2. Dane powierzone Przetwarzającemu należą do szczególnych kategorii danych osobowych i dotyczą osób fizycznych – 

uczestników stażu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych. 
3. Przetwarzający jest uprawniony do wykonywania tylko takich operacji  w stosunku do powierzonych mu danych 

osobowych, które są niezbędne do realizacji zadań wynikających z umowy, o której mowa w §4.  
4. Przetwarzający nie może wykorzystać powierzonych mu danych osobowych dla celów innych niż określone w umow ie. 

5. Wszelkie prawa do danych osobowych powierzonych Przetwarzającemu należą do Powierzającego.  
 

§ 7 

1. Powierzający umocowuje Przetwarzającego do wydawania i odwoływania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
ze zbiorów, o których mowa w §3 i 4.  

2. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 3 do umowy.  
4. Przetwarzający prowadzi rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 4. 

§ 8  

1. Przetwarzający oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania przepisów RODO. 
2. Przetwarzający oświadcza, że podjął środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające proces przetwarzania danych 

osobowych w sposób określony  w art. 32 RODO Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:  

1) prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosować środki techniczne  

i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych, 
2) przechowywać dokumenty w przeznaczonych do tego szafkach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek 

pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz 

zapewniających ochronę dokumentów przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, a także przetwarzaniem  
z naruszeniem, 

3) prowadzić rejestr o którym mowa w §7 ust. 4. 
3. Przetwarzający zobowiąże osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania następujących 

zasad postępowania z dokumentami: 
1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonywania obowiązków wynikających  

z procesu rekrutacji i realizacji projektu, 
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do realizacji zadań, do których 

wykonywania dokumenty są przeznaczone, 
3) nietworzenia kopii dokumentów,  
4) zachowania w poufności danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich zabezpieczania, także po 

ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych  
z Przetwarzającym, 

5) zabezpieczania dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

4. Przetwarzający będzie nadzorował osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w zakresie prawidłowego 
zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych. 

5. Przetwarzający będzie wymagał od osób upoważnionych do przetwarzania danych  osobowych przestrzegania należytej 
staranności, w zakresie zachowania w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 

6. Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania, o których mowa w art. 30 RODO.  
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7. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność, wobec osób trzecich oraz Powierzającego, za szkody powstałe w związku  
z nieprzestrzeganiem RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych 
osobowych oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszymi zasadami.  

8. Przetwarzający zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania w trakcie obowiązywania 
umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych umową a także zachowania w 
poufności informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również  
po zakończeniu obowiązywania umowy, 

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem, 
3) niewykorzystywania zebranych na podstawie umowy danych osobowych dla celów innych niż określone  

w niniejszej umowie, 
4) przekazania po zakończeniu realizacji umowy Powierzającemu wszystkich danych osobowych zgromadzonych  

w trakcie jej obowiązywania, 
5) niezwłocznego przekazania Powierzającemu pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Przetwarzający nie 

posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone umową, po zrealizowaniu celów 
powierzenia. 

§ 9 

1. Przetwarzający: 

1) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Powierzającemu 
każde naruszenie ochrony danych osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 
RODO, zawierać informacje umożliwiające Powierzającemu określenie czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji, o których mowa w art. 33 ust 3 RODO nie da się 

udzielić w tym samym czasie, Przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.  
2) informuje o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych , innymi  organami państwowymi, policją lub przed sądem. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Powierzającemu, na każde jej żądanie, informacji na temat przetwarzania 
powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego, a w szczególności niezwłocznego 
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Przetwarzający pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO. 

4. Przetwarzający pomaga Powierzającemu wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą,  
w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.  

5. W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 83 RODO, mogą na 
niego zostać nałożone administracyjne kary pieniężne w wysokości kary nałożonej na Powierzającego. 

§ 10 

1. Przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, lub administratorowi danych 

osobowych dokonanie kontroli lub audytu zgodności z RODO, innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w 
związku z realizacją projektu w miejscach, w których są one przetwarzane, a także zobowiąże podmioty, o których mowa w 
§8 ust. 2, do umożliwienia Powierzającemu, lub podmiotowi przez nią upoważnionemu, dokonania kontroli lub audytu. 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co 
najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli lub audytu. 

2. W przypadku powzięcia przez Powierzającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Przetwarzającego zobowiązań 
wynikających z RODO, innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych lub 
z niniejszymi zasadami, Przetwarzający umożliwi Powierzającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, lub 

administratorowi danych osobowych dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub audytu w celu, o którym mowa w ust. 1.  
3. Powierzający lub podmiot przez niego upoważniony, lub administrator danych osobowych mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w 
których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych 

badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych oraz niniejszymi zasadami;  

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
oraz pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub 
audytu oraz sporządzania ich kopii. 

4. Uprawnienia kontrolerów Powierzającego lub podmiotu przez niego upoważnionego, o którym mowa w ust. 4, lub 
administratora danych osobowych nie wyłączają stosowania uregulowań wynikających z wytycznych w zakresie kontroli 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020.  

5. Przetwarzający jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych 
osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli lub audytu przeprowadzonych przez 
Powierzającego lub przez podmiot przez nią upoważniony. 

§ 11 
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Przetwarzający nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej umowy innym 
podmiotom. 

§ 12 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 14 czerwca 2019 r. do dnia 14 września 2019 r.  
2. Każdej ze stron służy prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3. Powierzający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia przetwarzania 

danych osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO, lub umowy, a w szczególności gdy Przetwarzający:  
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 
2) powierzył wykonanie przedmiotu innemu podmiotowi, 
3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych, 

4) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia umowy.  
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez jedną ze stron, Przetwarzający jest bezwzględnie zobowiązany  

do podjęcia natychmiastowych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania powierzonych mu 
danych osobowych. 

§ 13 

Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie  

o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jej prawidłowe wykonanie. 

§ 14 

1.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze negocjacji.  
2. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporów, Strony poddadzą je pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy  

ze względu na siedzibę Powierzającego. 

§ 15 

Przetwarzający oświadcza, że przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych będzie się odbywało na terenie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 
ze  zm.), przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw ietnia 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) oraz przepisy wydane na jego podstawie.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Powierzający a jeden 

Przetwarzający. 

§ 17 

Integralną częścią umowy są: 
1) Załącznik nr 1 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania  
2) Załącznik nr 2 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
3) Załącznik nr 3 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

4) Załącznik nr 4 – Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 
 

 
 

 
 
 
   Powierzający        Przetwarzający  
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Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania w zbiorze „Mój rozwój –moja przyszłość” 

DANE UCZNIA/UCZENNICY: 
1. imiona, nazwisko;  
2. adres poczty elektronicznej;  
3. PESEL; 

4. adres zamieszkania; 
5. osiągnięcia naukowe; 
6. wykształcenie; 
7. ocena z przedmiotu/ % punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym; 

8. preferencje i informacje o stylu życia (hobby, zainteresowania); 
9. stan zdrowia. 
DANE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA/UCZENNICY: 
10. imię, nazwisko; 

11. PESEL; 

12. nr konta bankowego. 

 

Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych” 

 

DANE UCZNIA/UCZENNICY: 
1. imiona, nazwisko;  

2. adres poczty elektronicznej;  
3. PESEL; 
4. adres zamieszkania; 
5. sytuacja społeczno -gospodarcza 

6. wykształcenie; 
7. stan zdrowia. 
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Załącznik nr 2 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

 
 

Upoważnienie nr…..…. do przetwarzania danych osobowych 
 

Z dniem …….......……r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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)  upoważniam 
Pana/Panią …………………………….………..………………….… do przetwarzania danych osobowych w zbiorach „Mój rozwój – moja 
przyszłość” „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” w zakresie związanym z realizacją 

projektu  „Mój rozwój – moja przyszłość” nr RPMP.10.01.03-12-0353/16-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego,  Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w 
szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. 
 

Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/ Pani* stosunku prawnego z …………………………………………………………………………………. 

 

 
……………….…………………………… 

data i czytelny podpis osoby upoważnionej  
do wydawania i odwoływania upoważnień 

 

 
Upoważnienie otrzymałem(am). 

 
 

………………………………       ……………………………..……………… 
       miejscowość, data                czytelny podpis osoby upoważnionej 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO, a także  

z obowiązującymi w ……………………………………………………………………….………….. opisem technicznych i organizacyjnych środków 
zapewniających ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania 
danych osobowych określonych w tych dokumentach. 
 

Zobowiązuję się także do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w 
okresie trwania projektu jak również po jego zakończeniu oraz po ustaniu stosunku prawnego łączącego mnie z ……………………………  

……………………………………….……... 

 

 
 

……………..………………………………………….. 
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik nr 3  do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 
 

Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
 
 
 
Z dniem …….……………...r., na podstawie art. 29 w związku z art. 28 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 
L 119 z 04.05.2016, str. 1)r. odwołuję upoważnienie Pani/Pana …………………….………………………..……  nr ……………….…… do 
przetwarzania danych osobowych  w zbiorach „Mój rozwój – moja przyszłość” i „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych”. 

 
 
 

 

 
………………….…………………………… 

data i czytelny podpis osoby upoważnionej  
do wydawania i odwoływania upoważnień 
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Załącznik nr 4 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych  

–realizacja projektu „Mój rozwój – moja przyszłość” nr RPMP.10.01.03-12-0353/16 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 
10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 

2020. 
 

 

Lp. 
 

Imię i nazwisko  

osoby upoważnionej 

 
Stanowisko/ nr umowy, 

nazwa zadania/ inna forma 
współpracy z AD 

Nr 

upoważnienia  

Okres 
obowiązywania 

(data nadania, 
/data ustania) 

Zakres upoważnienia  

(zbiory danych osobowych  
objęte upoważnieniem) 

Uwagi  

(adnotacje dot. 

odebrania, zmiany, 
odnowienia 

upoważnienia)  

Podpis  

osoby 
upoważnionej 

 

 

   „Mój rozwój – moja przyszłość” i 

„Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów 

operacyjnych” 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 


