
Upoważnienie do przetwarzania

CZĘŚĆ A Wnioskowanie o nadanie upoważnienia

Wnioskujący: ….............................................................................................................................................................

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

Imię i nazwisko, symbol stanowiska ze struktury organizacyjnej: …...............................................................................

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

Nazwa zbioru danych osobowych: …..............................................................................................................................

Obszar przetwarzania danych osobowych: ….................................................................................................................

Czynności w zbiorze danych: …......................................................................................................................................

Uprawnienia w systemie informatycznym: …...................................................................................................................
 

data – podpis zarządzającego zbiorem

CZĘŚĆ B Generowanie konta w systemie informatycznym

Identyfikator …..............................................................................................................................................................

Nazwa aplikacji  …........................................................................................................................................................

data – podpis administratora systemu

CZĘŚĆ C Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Nr …........./.............

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  
późn.  zm.)  oraz  danych zawartych  w  Części  A administrator  danych nadaje  upoważnienie  do  przetwarzania  danych 
osobowych Pani /Panu: 

Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................... 

Nazwa zbioru danych osobowych …..........................................................................................................................

 data – podpis administratora bezpieczeństwa informacji

CZĘŚĆ D Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania

Zaznajomiłam/em się z:
a) Polityką bezpieczeństwa;
b) Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
c) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
d) Rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024);

Zobowiązuję  się  do  przetwarzania  danych  osobowych  wyłącznie  w  zakresie  upoważnienia  do  przetwarzania
i przyznanych mi uprawnień w systemie informatycznym oraz do zachowania w tajemnicy treści danych osobowych oraz informacji 
o sposobach ich zabezpieczenia.

          data - podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 1 do Polityki bezpieczeństwa danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr
20/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Lublin


