
UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [UPDO-1]

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE 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.

  Jan Kowalski (admin) 2PRACOWNIK ID:

NR   34 24.02.2020z dnia zmodyfikowane dnia 24.02.2020

Utworzył: Bajer Urszula (admin2) 2020-02-24 10:55:21
Modyfikował: Bajer Urszula (admin2) 2020-02-24 10:55:21

  umowa o pracę na czas określonyPODSTAWA

STANOWISKO   starszy księgowy

Data
udzielenia

od
dnia

do
dnia

Akty
wnyZakres upoważnieniaCzynność

24.02.2020 24.02.2020 31.12.2020Przetwarzanie danych pracowników do celów kadrowo-księgowych
dopasowywanie, łączenie, modyfikowanie,
organizowanie, pobieranie, porządkowanie,
przechowywanie, przeglądanie, utrwalanie

TAK

Upoważniający (data i podpis) Pracownik (data i podpis)

REJESTR UMÓW POWIERZENIA [RUP-01]
W oparciu o ROZPORZĄDZENIE 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.

1

RUP #44 Przetwarzanie dokumentów księgowo-kadrowych W trakcie
Opis:

PowierzenieTyp:

2020-02-24
1/02/2020

ADMINISTRATOR DANYCH POWIERZAJĄCEGO
Nazwa:

ZBIORY
Kategoria danych: Szczególne
Zwykłe
SZCZEGÓLNE: stan zdrowia
ZWYKŁE : adres email
ZWYKŁE : adres korespondencyjny
ZWYKŁE : adres zameldowania
ZWYKŁE: data urodzenia
ZWYKŁE: imię i nazwisko
ZWYKŁE: nr konta bankowego
ZWYKŁE: pesel
ZWYKŁE: świadectwa pracy
ZWYKŁE: wykształcenie

ANALITYKA DANYCH

Przetwarzanie:

Nie przekazano do państwa trzeciego

 pracownicy mają obowiązek zachować w tajemnicy przetwarzanie danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia
Kontrola dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko dla osób upoważnionych.
Szyfrowana transmisja podczas przekazywania danych

ŚRODKI BZPIECZEŃSTWA

Podstawa: Umowa łącząca strony

Mod.: Bajer Urszula (admin2) 2020-02-24 10:52:10
Utw.: Bajer Urszula (admin2) 2020-02-24 10:52:10

Imię i nazw.:

BTC Sp. z o.o. ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin

Jan Nowak

Nr tel.: info@btc.com.pl

Biuro Rachunkowe Kadry plus Sp. z
o..o

Podmiot przetwarzający:

Dane IOD:

Dane przedst.:

OKRES POWIERZENIA
2020-02-24
2021-02-24

Data rozp.:
Data zak.:

Jan Bezpieczny

Data umowy:
Nr umowy:

Kategorie danych:

Opis kateg. osób: Pracownicy - umowa
o pracę
Pracownicy - umowy
zlecenia

Szczególne
Zwykłe

Powierzone czynności: Przetwarzanie danych
pracowników do celów kadrowo-księgowych
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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UPOWAŻNIENIE
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [UPDO-1]

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE 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.

Oświadczenie
o zapoznaniu z przepisami i standardami ochrony danych osobowych

Oświadczam, że - w związku z upoważnieniem mnie do przetwarzania danych osobowych - zostałem/(łam) zapoznany/
(a) ze stosownymi przepisami i standardami ochrony danych danych osobowych, zobowiązuję się do przestrzegania:

- Przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- Polityki bezpieczeństwa informacji,
- Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

W związku z powyższym zobowiązuję się do:

a) zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zbiorach Administratora, w szczególności zapewnienia im
bezpieczeństwa przed udostępnianiem osobom trzecim i osobom nieuprawnionym, zabraniem, uszkodzeniem,
modyfikacją lub zniszczeniem,

b) zachowania w tajemnicy, także po zaprzestaniu wykonywania prac, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania
systemów służących do przetwarzania danych osobowych,

c) niezwłocznego zgłaszania do Administratora faktu naruszenia lub prób naruszenia zabezpieczeń technicznych,
organizacyjnych i fizycznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych.

2ID:

NR   34 24.02.2020z dnia zmodyfikowane dnia 24.02.2020

  Jan Kowalski (admin)PRACOWNIK

  umowa o pracę na czas określonyPODSTAWA

STANOWISKO   starszy księgowy

Upoważniający (data i podpis) Pracownik (data i podpis)


