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UPOWAŻNIENIE RODO, DANE 
WRAŻLIWE 

- SZKOLENIE RODO 
Z KRYPTOS72 

 ZAPIS NA NEWSLETTER ZGODNY Z RODO  - PRZYKŁAD ZGODY 
MARKETINGOWEJ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 172 

UST.1 & ART. 10 UST.2 PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE) 
 

DRUK NADANIA/ZMIANY UPRAWNIEŃ NR ………………………….. 

Administrator Danych Osobowych: …………………………….. 

Osoba upoważniona: <Imię Nazwisko> 

Data nadania upoważnienia: 00/00/0000 

  

Działając w imieniu AdministratorA Danych Osobowych, realizując zadania na podstawie praw 

przysługujących administratorowi, w szczególności poprzez realizację zasady rozliczalności  

o jakiej mowa w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz wypełniając 

zapisy Polityki Bezpieczeństwa Informacji; wypełniając ponadto wymagania art. 22 1b Kodeksu 

Pracy, 

nadaję dla Pani/Pana ………………… (zwany dalej Upoważnionym) następujące uprawnienia do 

przetwarzania danych sensytywnych pracowników …………………, o jakich mowa w art. 9 ust. 1 

RODO (zwanych również informacjami wrażliwymi), w następującym zakresie: 

• informacje dotyczące stanu zdrowia; 

• przynależności do związków zawodowych. 

 

________________________ 

data i czytelny podpis osoby upoważnionej. 
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KOMENTARZ EKSPERTA RODO NT. UPOWAŻNIENIA RODO DO DANYCH WRAŻLIWYCH 

Powyższa zgoda jest użyteczna w momencie realizacji przepisu Prawa Pracy, w zakresie upoważnienia 

do przetwarzania danych wrażliwych pracowników. To ważne, że dotyczy ono przetwarzania informacji 

sensytywnych wyłącznie pracowników, a nie np. klientów/pacjentów. Warto takie upoważnienie 

umocować w polityce bezpieczeństwa informacji, gdzie dodatkowo określimy szczegółowe 

zobowiązania osoby upoważnionej oraz sprawy organizacyjne, dotyczące nadawania, odbioru  

i wycofywania upoważnienia rodo do danych wrażliwych. Pamiętaj by zwrócić uwagę na procedurę 

monitorowania realizacji ów upoważnienia oraz ze wskazaniem okresu jego trwania.  

Czytaj więcej na naszym blogu oraz w ramach prenumeraty RODO, którą opracowują członkowie Grupy 

Roboczej ds. RODO, działającej przy Kryptos72 Sp. z o.o. Warto poznać skuteczne narzędzie  

i oprogramowanie, dzięki któremu zautomatyzujemy wiele kwestii. Kontynuuj efektywne szkolenie 

rodo, przechodząc na nasz blog i zdobywając dalszą wiedzę. 

https://blog.kryptos72.com/rodo/szkolenie-rodo/
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