Oświadczenie o zachowaniu poufności Przetwarzanych Danych Osobowych

Imię i nazwisko:

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
- zostałem/am zaznajomiony/a z przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych i
znana jest mi treść przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności 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) z dnia 27 Kwietnia 2016 R. (Dz.Urz.Ue.L Nr 119, Str.

1);
- znana mi jest treść dokumentów wewnętrznych obowiązujących w jednostce;
- znane są mi również konsekwencje prawne oraz służbowe, jakie ponosi osoba
niestosująca się do wymogów określonych we wspomnianych powyżej przepisach i
procedurach;
- znany jest mi fakt, iż przetwarzane przeze mnie Dane Osobowe są poufne i chronione i
nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż powierzone przez jednostkę;
- zapoznałem się z dokumentem szkolenia stanowiskowego

Niniejszym zobowiązuję się do:
- przestrzegania w/w przepisów i procedur obowiązujących w jednostce;
- zachowania w poufności informacji oraz Danych Osobowych nich zawartych;
- wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków
powierzonych w jednostce;
- nieujawniania danych osobowych innym osobom pracującym w jednostce niż te, którym
jest to niezbędne do zrealizowania obowiązków powierzonych w jednostce;
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