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Załacznik nr 4 do umowy  

 

Upoważnienie nr …………………. 
z dnia ..………………………………. 

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, wpisany do 
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000113990, posługujący się numerami NIP 525-000-
86-95 oraz REGON 000178235 (dalej „Instytut”), upoważnia: 

 

Pana/Panią………………………………………………………….. 

do przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie będzie konieczne w ramach zawartej umowy 
zlecenie i jedynie w celach związanych z realizowanym badaniem „Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności 
Uczniów PISA 2022” tj.:  

Uczniów - danych zwykłych w postaci danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, płeć, 
nazwa szkoły, oznaczenie oddziału klasowego), a także - jeśli dotyczy -  informacji o braku możliwości udziału w 
badaniu, np. ze względu na brak znajomości języka polskiego lub ze względu na niepełnosprawność; 

Dyrektorów szkół - danych zwykłych w postaci danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce 
wykonywania pracy i jego lokalizacja), danych kontaktowych (adres e-mail); 

Szkolnych koordynatorów badania - danych zwykłych w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, 
miejsce wykonywania pracy i jego lokalizacja), danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail); 

poprzez ich:  
zbieranie / utrwalanie / kopiowanie / przeglądanie 

Upoważnienie obejmuje dostęp do danych przetwarzanych w formie papierowej i elektronicznej. 
W ramach przetwarzania danych osobowych osoba upoważniona zobowiązana jest do: 

a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, Zarządzeń Dyrektora IBE oraz wewnętrznych procedur IBE; 
b) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przetwarzania i sposobu zabezpieczenia danych 

osobowych, w szczególności w/w osoba zobowiązana jest do zachowania poufności, integralności oraz 
dostępności danych osobowych; 

c) wykorzystywania danych wyłącznie w celu dla którego zostały jej udostępnione. 

Upoważnienie jest ważne od dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej i wygasa automatycznie z chwilą zakończenia 
współpracy z IBE, a niezależnie upoważnienie może być odwołane w każdej chwili i nie upoważnia do udzielania 
dalszych upoważnień. 

 ____________________________________ 
            podpis osoby uprawnionej do nadania upoważnienia 



 

Strona 2 z 2 
 

Oświadczenie osoby upoważnionej 

Oświadczam, że w związku z upoważnieniem mnie do przetwarzania danych osobowych zapoznałem/am się z 
obowiązującymi u Administratora politykami i procedurami ochrony danych osobowych oraz środkami 
zapewniającymi ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, oraz zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

a) działania wyłącznie na polecenie Instytutu jako Administratora danych; 

b) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów, zasad i 

sposobów zabezpieczenia danych, w tym w szczególności danych osobowych do których uzyskam dostęp 

lub w posiadanie których wejdę, niezależnie czy uzyskanie danych i informacji będzie miało miejsce w 

sposób zamierzony czy przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej; 

c) zapewnienia ochrony danych osobowych, a w szczególności zapewnienia ich bezpieczeństwa przed 

udostępnianiem osobom trzecim i nieuprawnionym zabraniem, uszkodzeniem, usunięciem; 

d) nietworzenia kopii przetwarzanych danych osobowych, chyba że jest to niezbędne do realizacji 

powierzonych obowiązków; 

e) wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w zakresie udzielonego upoważnienia, wyłącznie na 

potrzeby i w zakresie realizowanych zadań i wyłącznie w okresie pełnionej funkcji; 

f) niewykorzystywania przetwarzanych danych osobowych do celów prywatnych; 

g) natychmiastowego powiadamiania Instytutu o możliwych naruszeniach ochrony danych osobowych, 

h) niezwłocznego zwrócenia wszelkich dokumentów oraz innych materiałów dotyczących danych osobowych 

z chwilą ustania umowy. 

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem udzielonego upoważnienia może 
skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej. 

 

 
 

___________________________________ 

                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 


