
 

 

Załącznik nr 4 do projektu Regulaminu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
W odniesieniu do art. 29 oraz 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). 
Upoważniam 
Pana/Panią ……………………………….. PESEL ………………………………..,  
do przetwarzania danych osobowych w ramach pełnionych obowiązków wynikających z umowy zlecenie. 
Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych jest określany 
poprzez indywidualnie przyznawane prawa dostępu do każdego z systemów. 
Jednocześnie upoważniam wyżej wymienionego / wymienioną do tworzenia dla potrzeb wykonywanej 
pracy, w tym czynności zlecanych, baz danych, w tym rejestrów w plikach programów biurowych (np. MS 
Word, MS Excel, MS Access) oraz podręcznych archiwach papierowych z zachowaniem pełnej ich ochrony 
przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. 
Upoważnienie wygasa wraz z zakończeniem umowy zlecenie. 
   
     
…………………………………………… 
Data i podpis nadającego upoważnienie    Odebrałem w dniu: ……………………… 
 
…………………………….. 
podpis osoby upoważnionej 

 
 
  
OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
 
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do 
których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem zlecenia na rzecz Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie, w czasie obowiązywania umowy oraz jak również po jej ustaniu. 
Zobowiązuję się przestrzegać regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, że nie będę 
udostępniał(a) danych osobowych osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania oraz bez upoważnienia 
nie będę wykorzystywał(a) danych osobowych przetwarzanych w Muzeum w żadnym innym celu, niż ten 
do którego zostałem(am) upoważniony(a). 
Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z przepisami RODO w tym o grożącej odpowiedzialności 
karnej wynikającej z obowiązujących przepisów. 
 
…………………………………….   ……………………………………… 
miejsce i data złożenia oświadczenia   Podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 


