Załącznik nr 5 do umowy

.....................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESZKOLENIA
I ZOBOWIĄZANIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko pracownika Wykonawcy: …………………………………………………..
Ja, niżej podpisany, oświadczam że przystępując do wykonywania swoich obowiązków w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy nr BDG-A ……………….…. 2018 świadczonych na rzecz Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w Warszawie jako pracownik firmy
…………………………………..………….. zostałem przeszkolony w zakresie obowiązujących
przepisów:
- 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 oraz ustawy o ochronie
danych osobowych
- obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych
- oraz zapoznany z przepisami „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” oraz
„Instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
obowiązującymi w GUGiK.
Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania przepisów 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. U. UE L
119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2018 poz. 1000) jak również przepisów wewnętrznych obowiązującej w tym zakresie dokumentacji w
GUGiK w szczególności „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” oraz „Instrukcji
zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.
Oświadczam, że zachowam w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia,
z którymi zapoznam się w związku z otrzymanym upoważnieniem do przetwarzania danych
osobowych.
Jestem świadomy(a) istnienia tego obowiązku również po odstąpieniu, rozwiązaniu lub
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy nr BDG-A………………….. 2018 świadczonej na rzecz
GUGiK oraz konsekwencji wynikających z nieuprawnionego udostępniania ww. informacji osobom
nieupoważnionym wynikającym z przepisów ww. rozporządzenia.
______________, dnia ____________201… r.
..........................................................................
(podpis pracownika Wykonawcy)

