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REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH 

IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 

W CIĘŻKOWICACH 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 6 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 

UPOWAŻNIENIE  

do przetwarzania danych osobowych  

 

Z dniem ……………… roku  upoważniam Panią/Pana 

____________________________________________________________________ 

do przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz szczególnej kategorii, które są niezbędne 

do realizacji zapisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 

wynikających z regulaminu ZFŚS stosowanych w placówce. 

Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana do przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzonych i wdrożonych do 

stosowania przez Administratora Polityki Bezpieczeństwa. 

Niniejsze upoważnienie traci moc: 

najpóźniej z dniem odwołania albo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o prace, umowy 

zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Pana/Panią z 

Administratorem, a także w przypadku zmiany stanowiska pracy. 

Z upoważnienia 

Administratora: 

…………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y  z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, w szczególności 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), Polityki 

Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania. 

Zobowiązuję się w szczególności do: 

 niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji w celach 

pozasłużbowych o ile nie są one jawne, 

 zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych oraz innych 

informacji o ile nie są one jawne, 

 korzystania ze sprzętu IT oraz oprogramowania wyłącznie w związku z wykonywaniem 

obowiązków, 

 wykorzystywania jedynie legalnego oprogramowania pochodzącego od Administratora, 

 należytej dbałości o sprzęt i oprogramowanie zgodnie z dokumentacją przetwarzania 

danych osobowych, 
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 korzystania z komputerów przenośnych zgodnie z dokumentacją przetwarzania danych 

osobowych, 

 nieudostępniania sprzętu służbowego, w szczególności urządzeń mobilnych, osobom 

trzecim. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może 

być uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w 

rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy lub za naruszenie przepisów karnych ww. ustawy 

o ochronie danych osobowych lub ciężkie naruszenie obowiązków umownych w przypadku 

umowy cywilnoprawnej. 

 

                                                                                                                       

...…………..………………………… 

     Data i    podpis osoby upoważnionej 

 


