
Załącznik Nr 3 

WZÓR UPOWAŻNIENIA I OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

Wrocław, dnia ………… r.  

 

UPOWAŻNIENIE  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Działając w imieniu spółki Krajowe Centrum Danych Otwartych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 
niniejszym na podstawie Artykułu 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 
(RODO), upoważniam do przetwarzania danych osobowych: 

Panią/Pana ____________________________ [imię, nazwisko], 
_______________________________ [stanowisko] 

w zakresie pełnionych w spółce Krajowe Centrum Danych Otwartych sp. z o.o. obowiązków 
służbowych na zajmowanym stanowisku, do przetwarzania danych osobowych zawartych w zakresie 
(zbiory danych): 

__________________________________________________________________________________
_________ 

Niniejsze upoważnienie zostaje nadane na okres trwania współpracy w ramach zawartej umowy, przy 
czym może zostać w każdym czasie odwołane przez osobę uprawnioną do działania w imieniu 
administratora danych.  

 
 

……………………………………… [data i podpis osoby udzielającej upoważnienia] 

 

 

 

 

 
 

 



 
OŚWIADCZENIE 

O OBOWIĄZKU ZACHOWANIA W POUFNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH  
w Krajowy Centrum Danych Otwartych Sp. z o.o. 

 

 
W związku z dopuszczeniem mnie do przetwarzania danych osobowych w ramach obowiązków 

pełnionych przeze mnie w Krajowym Centrum Danych Otwartych sp. z o.o. (administrator danych), 

niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi u administratora danych w zakresie 

danych osobowych oraz obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych wynikającymi  

z przepisów prawa, w tym w szczególności z 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 (RODO) i zobowiązuję się do ich przestrzegania;  

2. W razie uzyskania dostępu do danych osobowych i informacji poufnych, zobowiązuję się 

zachować ich treść w tajemnicy w trakcie współpracy z administratorem danych oraz po jej 

zakończeniu; 

3. Zapewnię bezpieczeństwo przetwarzanych przeze mnie danych osobowych poprzez ich ochronę 

przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem i nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem; 

4. Zachowam w tajemnicy dane osobowe i sposoby ich zabezpieczeń, do których uzyskam dostęp 

w trakcie współpracy z administratorem danych jak i po jej zakończeniu; 

5. Znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za przetwarzanie danych osobowych niezgodne 

z RODO oraz innymi przepisami prawa oraz mam świadomość, że za niedopełnienie obowiązków 

wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie regulacji 

dotyczących ochrony osobowych, kodeksu pracy oraz kodeksu cywilnego.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że Informacjami Chronionymi są wszelkie nieujawnione do wiadomości 

publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjno-finansowe lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie 

nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy KCDO sp. z o.o.o. Dotyczy to zarówno informacji 

przekazywanych w formie elektronicznej, pisemnych, ustnych, czy w jakiejkolwiek innej formie, w 

tym sam fakt przekazania takich informacji, z wyłączeniem przypadków, w których KCDO sp. z o.o. 

zezwoli na ich upublicznienie. 



7. Zobowiązuję się nie ujawniać Informacji Poufnych większej liczbie swoich pracowników, 

współpracowników i doradców niż jest to konieczne. 

8. Zapewniam, że wszelkie osoby, którym ujawnione zostaną Informacje Poufne, zostaną 

pisemnie zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy oraz podpiszą deklaracje  

o zachowaniu poufności. 

9. Jestem świadomy, że po zakończeniu niniejszej współpracy obowiązek zachowania tajemnicy 

w zakresie przekazanych w trakcie niniejszej współpracy Informacji Poufnych nie ustaje,(tj. 

pozostaje w mocy jako bezterminowe zobowiązanie), chyba, że informacje te staną się 

powszechnie znane. 

10. Jestem świadomy, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy ponoszę 

odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Poufnych na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jednocześnie oświadczam, iż mam 

świadomość, że naruszenie powyższego zobowiązania może stanowić czyn nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (j.t. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

 

 

……………………………………… [data i podpis] 

 

 

 


