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Załącznik nr 2 
Warszawa, dnia ………………………………. 

 
 
 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nr ………/………….… 
(wzór) 

 
Na podstawie art. 29 i art. 32 ust. 4 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 
(Dz.Urz. UE L. 119. 1 z późn. zm.) reprezentując administratora danych w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48,01-771 Warszawa, upoważniam do przetwarzania 
danych osobowych Panią/Pana: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
 

na okres: od …………………………………………..…………….. r. do dnia1………………………………….…………………………... 
 
Niniejsze upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. 
 
Zakres upoważnienia: 
 
Przetwarzanie danych – na polecenie administratora danych lub z konieczności spełnienia wymogów 
prawa – w celu realizacji zadań jednostki i udziału w procesach, w których przetwarzane są dane 
osobowe, w zakresie obowiązków lub charakteru wykonywanej pracy/ pełnionej funkcji  
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wynikających z umowy z Chrześcijańską 
Akademią Teologiczną w Warszawie lub innych dokumentów, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, 
umożliwiającymi realizację celu przetwarzania. Przydział konkretnych obowiązków/zadań traktowany 
jest jako wydanie polecenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do ich realizacji. 
Upoważniam do przetwarzania danych osobowych gromadzonych w zbiorach danych, systemach 
informatycznych oraz w innych zbiorach, przetwarzanych na Pana / Pani stanowisku/ funkcji. 
 

Oświadczenie 
 

1. Zobowiązuję się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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).  

2. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.  
3. Zobowiązuję się do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności 

zapewnienia ich bezpieczeństwa przed udostępnieniem, zabraniem, uszkodzeniem oraz modyfikacją 
lub zniszczeniem. Zobowiązuję się do natychmiastowego zgłaszania zaobserwowanej próby lub 
faktu naruszenia zabezpieczenia fizycznego pomieszczenia, bezpieczeństwa danych lub systemu 
informatycznego inspektorowi ochrony danych.  

4. Zobowiązuję się do zachowania poufności i nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących 
przetwarzanych danych.  
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5. Zobowiązuję się do nierozpowszechniania i niewykorzystywania poufnych informacji zdobytych 
w trakcie wykonywania powierzonych prac, w szczególności informacji dotyczących funkcjonowania 
systemów służących do przetwarzania danych osobowych, do których zostałam(-em)  
upoważniona(-ny) oraz haseł i zasad dostępu do tych systemów także po ustaniu umowy wiążącej 
mnie z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Z chwilą ustania umowy zobowiązuję 
się do niezwłocznego zwrócenia do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wszelkich 
dokumentów oraz innych materiałów dotyczących danych osobowych.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem udzielonego 
upoważnienia może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………   ………………………………………………………… 
     (Czytelny podpis osoby upoważnionej)     (Pieczęć i podpis Administratora Danych) 

 
 
 
 
1 – np. do dnia rozwiązania umowy o pracę, do dnia zakończenia stażu, podać konkretną datę 
 
 
 


