
 

 

UPOWAŻNIENIE NR ………….. 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
Z dniem ……………………., na podstawie udzielonego mi upoważnienia nr………………. do przetwarzania danych 
osobowych uczestników projektu oraz na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), upoważniam:  
…………………………………………………………………………………………………………………
do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat 
Nowy Sącz” nr RPMP.10.01.05-12-0477/16 w zbiorze: 
1) „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, którego 
administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, z siedzibą w Warszawie przy pl. Pl. 
Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, a Miasto Nowy Sącz jest jednym z podmiotów, któremu powierzono 
przetwarzanie Danych Osobowych w tym zbiorze, w zakresie określonym w Części I załącznika nr 4 do 
Regulaminu udzielenia wsparcia dla uczniów w projekcie konkursowym, 
2) „Małopolskie Talenty – Miasto Nowy Sącz”, którego administratorem jest Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-
300 Nowy Sącz, w zakresie określonym Części II  załącznika nr 4 do Regulaminu udzielenia wsparcia dla uczniów 
w projekcie konkursowym. 
Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązuję Pana/Panią* do przestrzegania zasad  
i warunków przetwarzania danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz 
zasad przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu 
konkursowego. 
 
Upoważnienie wygasa z chwilą  ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z zakładem pracy. 
  
 
Nowy Sącz,……………………….         _________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do wydania 
i odwołania upoważnienia 

Upoważnienie otrzymałem, 
 
 

Data i podpis osoby  
otrzymującej upoważnienie 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), oraz Regulaminem udzielenia 
wsparcia dla uczniów w projekcie konkursowym, Zasadami przetwarzania danych osobowych stanowiących 
załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu konkursowego, a także obowiązującymi w zakładzie pracy 
Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, Instrukcją zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych, i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania 
danych osobowych określonych w tych dokumentach. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy 
przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem się oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w 
okresie trwania umowy jak również po ustania stosunku prawnego łączącego mnie z zakładem pracy. 
 

        _______________________________ 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

* niepotrzebne wykreślić  


