
Za"'ldzenie ~r 0050.64.2019 
Wojta G'1'lny stubico 
• dnlo 3 tlpc. 2019r. 

w sprawie: upowainienia do przetwarlania danych osobowych wraz z poleceniem ich 
przetwarzania 

Na 	 podstawie art.33 ust.1 j 4 ustawy z dola 8 marca 199Or, 0 samorz~dzie gminnym 

(t.1, Dz.U. z 2019r" pol.50G) oral art,29 r02:~orz<ldlenfa Par!amentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w,' sprawie ochrony osab flzycznych w zwi'lzku 

1. przetwarzanlem danych o50bowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz 

uchylenia 	 dvrektywy 95!46/WE (ogolne tozporzqdzenie 0 ochronie danych osobowych 

(Dz, Urz. ue.L 2016.119/1). zarzq;dzam, co nas~~puie: 

§l 

e 	 Upowainiam Pani"l Barbart.: Kaminskij- Sekrefrza Gminy Stubiee do podpisywania w molm lmleniu 

lmiennych upowainien do przetwarzania daoych osobowych pracownikom Urz£;:du Gminy Stubice 

wraz z poleceniem ich przetwarzania. 

§2 

Zobowiqzuj€i: 

if Sekretarza Gminy Sfubice i Skarbnika Gminy Stubiee w zakresie powlerzonyeh 1m spraw Gminy 

• 

Sfubice, 

2) pracownikow Urzfidu Gminy Slublce w z~kresje realizacji szezeg6towych zakres6w aynnoScl. 
3) osoby wykonuj'ice umowy w Urz€idzie G!niny Sfubice 

do przetwarzania danych osobowych z poszanowaniem praw os6b, ktorych dane datyczq, ns 

podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad; poufnosci, rzetelnoSci, przejrzystosd, I 
w minimatnym zakresie, niezb~dnym do osii.lgni~cia celu przetwarzania j jedynle przez okres 

njezb~dny do jego osjil:gni~dt"l, zabezpiec~en;a danych osObowych przed leh udost~pmenjem 
osobom nlel.lpowainionym, zabraniem prlEtl osoby nieuprawnio:1e, zmlan<1r utratq, u5zkodzenjem 

lub lniszczeniem, 

Upowainienla, 0 ktorym mowa w §1 udzjelam do odwolania, nie dturej jednak, nil do dnia 

rozwiijzania stosunku pracy, 

§4 

1. 	 Wz6r upowainienia do przetwarzania danych osobovvych wrar z polecenlem przetwarzania 

stanowi zaf<lcznik nr 1 do zarz~dienia, przy czym Sekretarz Gminy Slubice moie Je 

uszczegotawlac w razie stw1erdzenia takieJ potrzeby. 

2. 	 W'lor oswladczenia 0 zachowaniu po)tfnosci, kt6re mus, bye ztozone pner praccwnika przed 

uzyskaniem upowainienia do przet~arzania danych osobowych wral l poleceniem ich 

przetwanania, stanowi zafqcznik nr 2 Bo zarzqdzenia. 

§5 

ZarZlldzenie wcnodzi w iyde r dniem podpisanla. 	 W"J 

1I"''r r,,( J c I ' ;('l".'ki"_, 	 "'ff" -,-, I " , 

j; 



Zafqcznik nr 1 do zarzqdzenia 

W6jta Gminy Slubice 

z dnia 3 lipca 2019r, 

w6JT GMINV SWBICE 

Stublce, dnia ............." ....". 


(znOK sprawy) 

upowAiNlaNIE Nr .................. 


Na podstawie art.19 rozporzqdzenla Parlame~tu Emopejsldego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwletnia 2016r. W sprawie ochrony os6b fizyczpych WIWi'lzku I przetwarzanlem danych osobowy<:h 

i w sprawle swobOdnego przeptywu taklch ~anych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE {ogolne 
rozporzqdzen!e 0 ochrenie danych osobowych:(Oz. Urz. UE.L. 2016.119/1) 

uppW3zniam 

Pan(il/Pa na .."." ,-< n ••" ........ , " •• " ••• " ..................,,"...... , .. ' ••• ~ , •• n •••• " ••• , .... , ... , " .....". ,. ",......."' ... " .... " ....... "'''' 


(Imit: I rnrzwisko) 

zatrudnion~ego'" wykonujij:cq,!ego umow~* iw Urz~dlie Gminy Stubke do przetwarzania danych 

osobowy<:h W lakre!.ie wynikajqcym 1 reallz~cji obowi<lzk6w okreslonyth slcleg6towym zakresem 

dan"~I wykonama ' umowy nr ........ Zd' I,za 	 ma .......... . 


Jednoczesole pole<am Pani/u: 

lj 	przetwarzanie danych osobowyctJ z pos~an{)wanjem pfaw os6b, kt6rych dane dotyczq; 

2) 	 przetwarzani.: danych ria podstawie przepis6w prawa, z zachowaniem zasad: poufnosci, 

rzetE"lnosd, przejrzystOSci, w minimPlnym zakresie, niezb~dnym do o)lqgnl~cia ce!u 

przetwarzania i jedynie przez okres niezpt:dny do jego osiqgni\icia; 

3) 	 zabezpiecze'1ie danych osobowych pl"led ich udostE;:pnieniem osobom nieupowaznio;;ym, 

zabraniem przez osoby nieuprawnlone,zmianq, utrat~, uszkodzenlem lub zniszezeniem. 

Upowaznienie udzielone jest na czas wykonywania czynnosd zwiqzanych z przetwarzaniem danych 

osobowych w czasie wykonywania obowi~lk6W na powierzonym stanowisku*/na Clas reaHzacji 

umowy nr........", z dnla ...." ............. " .._." ... '•.. M ....... oj<. 


* fliepotflebne skre{!ii 

http:lakre!.ie


Zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia 

W6jta Gminy Sfubice 

z dnia 3 Hpca 2019r. 

(im/{ I !UJtwisko) 

O~WIADCZENIE 0 lj'CHOWANIU POUFNOro 

Niniejszym oswladclam, ie zapozna{am/em si~ zprzepisilml dotycZl'tCVmi ochrony danych osobowych. 

w tym z rozporlqdzeniem Parlamentu turopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnla 27 kw;etnia 2016r, W 

sprawle ochrony os6b fizycznych w zwiqzk~ z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE {ogolne rDzporzqdzenie 0 

ocnronie dany{:h osobowych (Dz. Un. UE.L 2<h6,119/1) oral ustawq z dnia z dnia 10 maja 2018r. 0 

ochronie danych osobowych (Oz.U.z20l8f., poz.looO z€ zm.). 

ZobowiijlUj~ si~ do z<!chowania w tajemnicy idanyeh osobowych przetwarzanych w Urzt'idzie Gmlny 

stubice oraz sposobu ich zabelpleczenla rownlbz po ustaniu zatrudnienia wUrz£:ctzie Gminy Stubie!! lub 

zakonczeniu realizacjl powierzonych zadar\' 

PrzyjmuJr: do wiadomoscl, ze: 

1) 	 w zwiqzku ze lfozeniem nlniejszego o$wiadczenia I nadaniem ml upowainienja do przetwaflania 

danych osobowych wrsz l poleceniem ich przetwarzania, moje dziafania w systemie 

informatycznym UfZ~du Gmlny Sfubice mog'l bye oa biezijco monitorowane oraz w catoscj lub 

Cl!i,lSci rejestrowane; 

2) 	 post~powanie sprzeczne z ninl'ejszym oswiadclenlem mole bye uznane Zn naruszenie 

obowi'4zk6w pracowniczych w rowmieniu Kodeksu pracy. 

(czyte/tly pcdpis osoby skiadajQcej 05wiadczenie) 


