Załącznik nr 5 do umowy
miejscowość ………………., dnia…………… r.

………………………………………………………..
(Nazwisko i imię)

………………………………………………………..
(Nazwa firmy)

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
1. Ja, niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że realizacja czynności wynikających z 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 (Dz. U. z 2003 r., Nr
153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomości
publicznej, jakie uzyskałem w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy.
3. Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie bezpieczeństwa informacji.

………………………………………………………..
(czytelny podpis)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich
8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl.
Kontakt z inspektorem ochrony danych (po 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul.
Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: zespolpelnomocnika@poczta-polska.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz
na podstawie a rt. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kategorie Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych obejmują dane udostępnione do umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych począwszy od 1 stycznia roku
następnego od daty ustania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności określonych w niniejszej umowie.
Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji ww. czynności.

