
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią polityki ochrony danych 
  osobowych wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy danych osobowych 
Administrator: Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu/Społeczne Ognisko 
Muzyczne w …………………………………………………………………………………………………………………..  

 

.........................., dnia .............................. 
........……..………………...                                                                                               
.........……..………………… 
(imię i nazwisko oświadczającego)                                                                                              
 

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią polityki ochrony danych 
  osobowych wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania tajemnicy 

danych osobowych [oświadczenie o poufności] 
 
Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 
szczególności 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 chylenia dyrektywy 
95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] - RODO, a także Polityką Ochrony 
Danych Osobowych obejmującą w szczególności: 

 wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, 
 środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności 

i rozliczalności przetwarzanych danych [Instrukcja zarządzania], 
 Regulamin Ochrony Danych Osobowych [instrukcja dla pracowników], 

oraz innymi dok. wewnętrznymi administratora związanymi z ochroną danych osobowych. 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 

 przestrzegania zasad i procedur ochrony danych osobowych określonych w Polityce 
Ochrony Danych Osobowych i innych dokumentach wewnętrznych administratora 
oraz nie ujawniania informacji zawartych w tych dokumentach; 

 przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu zgodnym z zadaniami 
powierzonymi przez administratora; 

 zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę mieć dostęp w 
związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez administratora;  

 niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 
powierzonych zadań przez administratora;  

 zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych; 
 ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem 
danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 
przetwarzaniem. 

 
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może 
być uznane przez administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia RODO.  

                                                                                                              
 
……………............…………. 
podpis oświadczającego 

 
 


