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Załącznik nr 5 do umowy

………………………….., dnia……………………………… r.
(miejscowość)
………………………………………………………..
(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

………………………………………………………..
(nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o zachowaniu w tajemnicy informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie umowy
zawartej w dniu ……………………................. roku nr …………...…… (dalej jako „Umowa”)
1. Przyjmuję do wiadomości, że wykonywanie czynności w ramach świadczenia usług na podstawie
Umowy wiąże się z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Poczta Polska
S.A. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem Umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
………………………………………………………..
(czytelny podpis)
Informacja przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktu, których dane osobowe zostały
udostępnione Poczcie Polskiej S.A. w związku z realizowaną umową.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Poczta Polska S.A. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktu, w związku z realizowaną umową na
podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mail.
5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą
być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w
związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę
Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami
zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/enus/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A.
na podstawie zawartych przez umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także
przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A przez ……………………….
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
………………………………………………………..
(czytelny podpis)

