
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA 

 DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU  

„Konkurencyjni informatycy ”  

zawarta w dniu ………………………..r., pomiędzy: 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 Włocławek,  

posiadającym nr NIP 888-312-38-62 , REGON 363155000, reprezentowanym przez Panią Annę Grabowską –Prezesa 

Zarządu zwanym dalej  Zamawiającym, a  

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez  …………………………………………….……….. zwanym dalej Wykonawcą,  

łącznie zwanych „Stronami” a każda z osobna „Stroną”. 

 

Strony zawierają niniejszą Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na rzecz realizacji projektu pt.: 

„Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19 skierowanego do uczniów/uczennic Zespołu Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia 

Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Sosnowiec w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- 

kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanej dalej Umową o następującej treści: 

 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie określenia oznaczają: 

1) ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781.); 

2) rozporządzenie – rozporządzenie 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 – 

RODO).  

3) dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 

(osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 

lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię  

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator  internetowy lub jeden bądź kilka 

szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową 

lub społeczną tożsamość osoby; dane osobowe dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane 

przez Wykonawcę w celu wykonania  umowy na rzecz realizacji projektu „Konkurencyjni informatycy ”; 

4) administrator danych osobowych - Zarząd Województwa Śląskiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WSL 

2014-2020” oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju dla zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych”. 

5) przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych lub zestawach danych osobowych , w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie jak 

zbieranie, utrwalania, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;  

6) dokument- dowolny nośnik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym zapisane są dane osobowe; 

7) projekt – projekt pt.: „Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19 skierowanego do 

uczniów/uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu prowadzonego przez 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WSL 2014-2020 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Sosnowiec w ramach 

Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

8) Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

9) Umowa - umowa o numerze………………….-na realizację zajęć z przedsiębiorczości dla uczniów/uczennic Zespołu 

Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec  

§ 2 

1. Zamawiający, działając w oparciu o uprawnienie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 18.11.2020 r. (Nr Umowy: UDA-RPSL.11.02.03-

24-0583/19-00)  powierza  Wykonawcy  przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszej 

umowie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie w celu realizacji umowy na rzecz realizacji projektu 

pt.: „Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2019 poz .1781) i będzie przestrzegał zapisów  

w niej ujętych z należytą skrupulatnością  i starannością. 

§ 3 

1. Przetwarzanie danych  osobowych jest dopuszczalne,  jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na ich 

przetwarzanie. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowuje  

w okresie realizacji projektu w biurze projektu (Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. 

Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec) oraz u Beneficjenta (Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego 

Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 Włocławek),  po zakończeniu realizacji projektu.  

2. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1. 

3. Wykonawca nie decyduje o celach  i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania i odwoływania osobom współpracującym przy realizacji 

Umowy imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca ograniczy dostęp do danych 

osobowych wyłącznie do osób posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór 

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz odwołania upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wzór Listy 

osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii potwierdzonych za zgodność   

z oryginałem/oryginałów wymienionych w pkt. 3 i 4 dokumentów bezpośrednio po ich wypełnieniu  

i podpisaniu, natomiast w przypadku listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych również 

bezpośrednio po jej aktualizacji. 

7. Zakres danych osobowych możliwych do powierzenia przetwarzania Wykonawcy przez Zamawiającego określa 

załącznik  nr 5. 

8. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy na wykonanie Umowy  Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone 

na mocy tej umowy z wszelkich posiadanych nośników informacji w sposób  

i w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego dane osobowe bezpłatnie na 

rzecz realizacji projektu pt.: „Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19  wyłącznie w celu 

realizacji Umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1.  Zachowania w poufności wszystkich danych osobowych, powierzonych mu w trakcie obowiązywania 

umowy na rzecz realizacji projektu oraz dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 
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objętych tą umową. Obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę także po rozwiązaniu powyższej 

umowy. 

1.2.  Niewykorzystania zebranych danych osobowych dla celów innych niż określone w umowie Wykonawca jest 

zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu w tajemnicy przez osobę mającą dostęp 

do danych osobowych wszystkich informacji, jakie uzyskał w związku z dostępem do danych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego: 

2.1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 

2.2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub przed sądem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji 

Pośredniczącej, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez 

Wykonawcę, a w szczególności do niezwłocznego przekazania informacji o każdym przypadku naruszenia 

obowiązków dotyczących danych osobowych. 

§ 5 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej na ich żądanie dokonanie kontroli  

w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, w terminie wspólnie ustalonym przez 

Strony, nie późniejszym jednak niż 4 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych 

osobowych. 

2. W przypadku powzięcia przez  Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą wiadomości  o rażącym naruszeniu przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia lub z niniejszej Umowy, Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu, Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

3. Kontrolerzy Zamawiającego,  Instytucji Zarządzającej mają w szczególności prawo do: 

3.1  wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia do pomieszczenia,  

w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w którym są 

przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych i przeprowadzenia niezbędnych 

badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, 

rozporządzeniem oraz niniejszą Umową, 

3.2  żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

3.3  wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli oraz sporządzenia ich kopii, 

3.4  przeprowadzenia oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku kontroli  przeprowadzonych przez 

Zamawiającego, Instytucję Zarządzającą. 

5. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody związanej z przetwarzaniem przez Wykonawcę  

powierzonych danych osobowych, Zamawiający  może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

6. W przypadku wytoczenia Zamawiającemu przez osobę trzecią powództwa opartego na twierdzeniu, 

że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę nastąpiło z naruszeniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa – Wykonawca zobowiązany jest ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku 

sądowego. 

 

 

§ 6 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz przepisy krajowe. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i jest zawarta na czas obowiązywania Umowy na rzecz realizacji 

projektu pt. „Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19   

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Wzór upoważnienia do przewarzania danych osobowych. 

3. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

4. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Konkurencyjni 

informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19   

5. Wzór zakresu danych osobowych uczestników projektu „Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-

24-0583/19   powierzonych wykonawcy do przetwarzania. 

 

 

 

Podpis Wykonawcy                                   Podpis Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 
do umowy w sprawie powierzenia   p rzetwarzania danych osobowych  

 
„Wzór” 

 
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Konkurencyjni informatycy” przyjmuję do wiadomości, iż: 

 

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. 

Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu,  

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (RPO WSL), w szczególności: 

• udzielenia wsparcia 

• potwierdzenia kwalifikowalności wydatków 

• monitoringu 

• ewaluacji 

• kontroli 

• audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje 

• sprawozdawczości 

• rozliczenia projektu 

• zachowania trwałości projektu 

• archiwizacji 

• badań i analiz 

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący  

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g 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 – dalej: RODO), wynikający z: 

a) art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia   

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne; 

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt  - 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

mailto:kancelaria@slaskie.pl
file:///C:/Users/idczakt/AppData/Local/Temp/daneosobowe@slaskie.pl
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Włocławek w partnerstwie z Miastem Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec/ Zespołem Szkół 

Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec. 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub 

inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), 

stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. 

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), 

bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących 

archiwizacji dokumentów.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia 

moich danych osobowych. 

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

1) W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie  udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia 

kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

2) W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na 

rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem*. 

3) Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym 

ewaluacje/analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta 

 

 

 

…..………………………….…………………… 

 

 

……………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 
CZYTELNY PODPIS  

UCZESTNIKA PROJEKTU** 

 

 

*Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu). 

**W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik nr 2 

Do umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
„Wzór”  

UPOWAŻNIENIE nr ……………….. 
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Z dniem…………………., na podstawie art. 29 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 upoważniam Pana/Panią* 

………………………………………………………………………………………………………….. do przetwarzania danych 

osobowych w zbiorze: DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WSL 2014-2020 w zakresie realizacji 

projektu: „Konkurencyjni informatycy ” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19  

 

Niniejsze Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z ……………………… 

…………………………………………………………z chwilą jego odwołania lub z chwilą zakończenia realizacji projektu. 

 

Niniejsze upoważnienie nie upoważnia do udzielenia dalszych upoważnień.  

…………….…………………………………………………………. 
Czytelny podpis osoby upoważnionej do 
wydawania i odwoływania upoważnień. 

 

OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIANEJ 

Oświadczam, że zapoznałam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem 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 

a także z obowiązującymi w ……………………………………………………………………………………………. Polityką 

bezpieczeństwa oraz 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 i sposobów ich 

zabezpieczeń, również po ustaniu zatrudnienia, odwołaniu upoważnienia, upływie jego ważności. 

Mam świadomość odpowiedzialności karnej wynikającej art. 266 Kodeksu karnego. 

 

.…………………………………………………………………. 
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

*niepotrzebne skreślić 
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Załączn ik  nr  3  

Do umow y w sprawie   przetwarzania  danych  osobowych  

 
 

„Wzór” 
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ….. . .. . . . .. . .  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
 
 
Z dniem …………………… odwołuję upoważnienie Pani/Pana* ……………………………………………………….. 

….………………………………………………….. nr …………. do przetwarzania danych osobowych wydane w dniu 

……………………………….. na podstawie:  

• art. art. 29 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 

 

  

 

 
    ….........…............................................................. 

                                                                                                                                    Data, czytelny podpis osoby 
upoważnionej do wydawania i odwołania upoważnień 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

Do umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

 

LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA*)   

DANYCH OSOBOWYCH  

 

dotyczy projektu pt. „Konkurencyjni informatycy ”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19 skierowanego do 

uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu prowadzonego przez Międzynarodowe 

Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w ramach Osi 

Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko  
Zakres 

upoważnienia 
Data nadania 
upoważnienia 

Data 
odwołania/ 
wygaśnięcia  

upoważnienia 

      

      

      

      

      

 

 

*) Przez  przetwarzanie danych osobowych  rozumie się wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych osobowych lub zestawach danych osobowych , w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany takie 

jak zbieranie, utrwalania, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 

udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 
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Załącznik nr 5 
Do umowy w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

Zakres danych osobowych uczestników projektu 

„Konkurencyjni informatycy ” 

powierzonych do przetwarzania: 

 

dotyczy projektu pt. „Konkurencyjni informatycy ”  nr Projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0583/19 skierowanego do 

uczniów/uczennic  Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu prowadzonego przez Międzynarodowe 

Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół  Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu w ramach Osi 

Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 

 

 Lp. Nazwa 

Dane uczestnika 

1 Imię (imiona) 

2 Nazwisko 

3 Data urodzenia 

4 Miejsce ur. 

5 Numer PESEL  

Adres 
zamieszkania 

6 Ulica 

7 Nr domu 

8 Nr lokalu 

9 Miejscowość 

10 Kod pocztowy 

 

* Powyższa tabela została przedstawiona jako przykład. Szczegółowy zakres danych powierzonych do 

przetwarzania zostanie ustalony w momencie podpisania umowy pomiędzy Powierzającym a 
Przetwarzającym.  
 


