
*-niepotrzebne skreślić 

Ruda Śląska, dnia ….../........./........... 
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Zobowiązanie do zachowania poufności 

 

 

Oświadczam, iż w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 47 z 

oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705) przy ulicy Szramka 7 oraz 

udzielonym mi upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych: 

1. zostałem/am* poinformowany/a* o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujących w 

Miejskim Przedszkolu nr 47 z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-705), przy ulicy 

Szramka 7, w tym o: 

a) treści Polityki Ochrony Danych Osobowych, 
b) procedurach oraz regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w przedszkolu,  
c) zasadach ochrony danych osobowych wynikających z postanowieo bezwzględnie obowiązującego prawa, w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1); 

d) zasadach ochrony danych osobowych wynikających z postanowieo ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 
maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r poz.1000), 

e) zasadach ochrony danych osobowych wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 730). 

 

2. treść informacji oraz regulacji, o których mowa w pkt.1 oraz nałożonych na mnie na mocy Polityki obowiązków 

jest dla mnie jasna i zrozumiała. 
 

 

W związku z powyższym zobowiązuje się do: 

a) niezwłocznego stosowania się, do nałożonych na mnie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, 
b) zapewnienia ochrony, poufności oraz integralności danych osobowych przetwarzanych przez przedszkole, w 

szczególności do zapewnienia należytego bezpieczeostwa danych osobowych przed ich ujawnieniem lub 
udostępnieniem (nawet przypadkowym) osobom trzecim i osobom nieuprawnionym, jak również przed ich 
nieuprawnionym lub przypadkowym uszkodzeniem, utratą lub zmodyfikowaniem, 

c) zachowania tajemnicy i poufności dotyczącej wszelkich informacji przetwarzanych w toku pełnienia funkcji w Radzie 
Rodziców przedszkola, w tym także po zaprzestaniu pełnienia tych funkcji, 

d) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania systemów służących do przetwarzania 
danych osobowych w przedszkolu, 

e) niezwłocznego zgłaszania Administratorowi lub Inspektorowi Ochrony Danych wszelkich naruszeo ochrony danych 
osobowych, jak również wszelkich zaobserwowanych prób lub faktów naruszenia zabezpieczeo pomieszczeo lub 
systemów informatycznych. 

 

 

 

                                                                                                                            ____________________________                                           

                                                                                                                                                                                                                              ( podpis członka Rady Rodziców) 


