Załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora UKSW nr 16/2010
z dnia 8 kwietnia 2010 r.

……………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………
stanowisko/ pełniona funkcja
……………………………………………
jednostka organizacyjna Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zatrudniająca
lub zawierająca umowę z osobą wymienioną wyżej
KLAUZULA POUFNOŚCI*
Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których
mam lub będę miał/a dostęp w związku z **:
– wykonywaniem obowiązków pracowniczych na stanowisku
……………………………………………………………………………………………………
w ………………………………………………………………………………………………,
– zadań służbowych,
– zadań zleconych przez Uniwersytet lub na rzecz Uniwersytetu.
W szczególności nie będę wykorzystywał/a tych danych i wiedzy o dostępie do nich w celach**
– pozasłużbowych,
– niezgodnych ze zleceniem,
– niezgodnych z powierzonym celem przetwarzania.
Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczania danych osobowych
stosowanych w Uczelni,
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
– za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej,
albo możliwej do zidentyfikowania – zgodnie z art. 6 ustawy z 25 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926),
– sposoby zabezpieczenia danych osobowych stosowane w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie stanowią tajemnicę pracodawcy oraz tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503)***,
– postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami jest uznane w zarządzeniu rektora nr
16/2010 jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i wiąże się ze wszystkimi
wynikającymi stąd konsekwencjami, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie oraz sankcjami
przewidzianymi w przepisach karnych ustawy o ochronie danych osobowych i przepisach
prawa cywilnego***.
Oświadczam również, że jest mi znana treść zarządzenia nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i
baz danych w systemach informatycznych.
Dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla oświadczającego,
ABI oraz Działu Kadr i Spraw Socjalnych.

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

*

klauzulę podpisują, poza pracownikami Uniwersytety, również zleceniobiorcy i konsultanci.

**

podkreślić (lub wpisać) odpowiednie.

***

dotyczy umów cywilnoprawnych.

