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OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

         

………………………. 

 (miejscowość i data) 

 

Termy Maltańskie sp. z o.o.  

ul. Termalna 1,  

61-028 Poznań. 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  

w szczególności ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie 

danych UE 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz odnośnymi wymaganiami "Polityki Ochrony 

Danych Osobowych". 

W szczególności zobowiązuję się do: 

• zachowania w tajemnicy danych osobowych w sytuacji dostępu do nich podczas  

 wykonywania czynności zleconych zgodnych z zapisami umowy. 

• zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych a następnie 

przekazanie ich do dyspozycji osób upoważnionych 

• zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych 

Inspektorowi Ochrony Danych lub bezpośredniemu przełożonemu 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może 

być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych 

UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

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

                           czytelny  podpis oświadczającego 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA POUFNOŚCI INFORMACJI (1) 

 

§ 1 

Strony umowy zobowiązują się wzajemnie do niewykorzystywania, nieujawniania oraz 
nieprzekazywania informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony niniejszej 
umowy. 

§ 2 

Strony powinny zachować poufność informacji, które zdobędą na każdym etapie jakiejkolwiek 
wzajemnej współpracy. 

§ 3 

Klauzula poufności danych obowiązuje strony przez okres trwania umowy, a także bezterminowo po 
jej zakończeniu. 

§ 4 

Strony odpowiadają za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, którym 
wykonanie swoich obowiązków powierzyły. 

§ 5 

Strony, dopełniając czynności wynikających z niniejszej umowy, zobowiązują się do przestrzegania 
przepisów 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) oraz  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2004, nr 100, poz. 1024), 

 

 
1 UWAGA: Niniejszy dokument może być zastosowany: 

• jako osobny (niezależny) dokument celem zobowiązania drugiej strony do zachowania poufności informacji, 

• jako dodatkowe zapisy (paragrafy) do umowy lub innego dokumentu wiążącego strony wzajemną współpracą. 


