
OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI

W ramach współpracy z Fundacją Ukraina zobowiązuję się do:

1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych

i organizacyjnych dotyczących Fundacji Ukraina, systemów i sieci informatycznych/

teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;

2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikającymi z

uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej;

3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik/firma

otrzymująca informacje poufne, wrażliwe oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji nie

ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom

trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Fundacja Ukraina,

której informacja lub źródło informacji dotyczy;

4. Ujawnienia informacji jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania

powierzonych im czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich

dostęp dla celów realizacji zadania.

5. Nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania

jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów

realizacji zadań wyznaczonych przez Fundację Ukraina.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana mi jest treść niżej wymienionych

przepisów w zakresie ochrony informacji:

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z póź. zm.); -
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Lp. Imię i nazwisko Data Podpis
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Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „RODO”)

chcielibyśmy poinformować, iż posiadane przez nas Pani/Pana dziecka dane osobowe są przetwarzane w

sposób należyty i w pełni odpowiadający postanowieniom RODO oraz postanowieniom ustawy o ochronie

danych  osobowych.

Dążąc do zrealizowania wszelkich obowiązków wynikających z faktu przetwarzania Pani/Pana dziecka  danych

osobowy, poniżej zamieszczamy krótką informację o zasadach tego przetwarzania, o Pani/Pana  dziecka

uprawnieniach oraz o naszych obowiązkach. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z przedmiotową

informacją i w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się poniżej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest:

Fundacja Ukraina

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław

Przekazane Administratorowi Pani/Pana dziecka dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data i

miejsce urodzenia, adres zamieszkania (zameldowania), nr telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji,

nr PESEL, NIP, nr rachunku bankowego, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące otrzymanego

wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i posiadanych kwalifikacji, imiona rodziców, (lub inne,

jeżeli konieczność ich pozyskania wynika z charakteru zawieranej umowy) przetwarzane są w związku z

koniecznością zawarcia i wykonania umowy prawa cywilnego.

Natomiast Pani/Pana dziecka dane osobowe w postaci nr rachunku bankowego i wizerunku

umieszczonego na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej przetwarzane są na podstawie Pani/Pana

ustnej zgody.

Co do zasady Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora,

aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym

odbiorcom danych, w szczególności podmiotom współpracującym z nimi i realizującym usługi na ich rzecz, takim

jak: podmioty świadczące usługi prawne, turystyczne, notarialne, doradcze, finansowe, transportowe lub

informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka
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konieczność lub, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  Ma

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu (o  ile taka

możliwość nie będzie sprzeczna z treścią stosunku pracy), uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych

Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie  danych

osobowych, albo Pani/Pana uzasadnione interesy.

Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu

nawiązania i prawidłowej realizacji stosunku pracy. Ponadto Pani/Pana dziecka dane osobowe zostaną usunięte,

gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do realizacji dozwolonego celu, a Administrator nie

będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby

to robić. W szczególności, Pani/Pana dziecka dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to wynikać z

przepisów prawa powszechnego (art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach

związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa o narodowym

zasobie  archiwalnym i archiwach oraz Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Pana/Pani dziecka dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej oraz ich

przetwarzanie nie będzie zautomatyzowane (w szczególności nie będzie polegało na profilowaniu). Podanie

przez Panią/Pana danych osobowych dziecka, o których mowa w art. 22 (1) par. 1, 2 i 4 Kodeksu Pracy jest

obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie

obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Może Pani/Pan

zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem (osobą wyznaczoną w

tym celu do kontaktu), wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres ul. Ruska 46A, 50-079 Wrocław lub też

za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres skrzynki elektronicznej

Administratora iod@fundacjaukraina.eu

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Ukraina

Potwierdzam odbiór:
_____________________________________ (data i popis)
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