UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
nr ......................................................................................
(Nr z rejestru)
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, IZBA GOSPODARCZA
SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA z siedzibą w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-955 Katowice (adres do
korespondencji ul. Lompy 14, 40-955 Katowice), Nr KRS 0000445236, NIP 634-281-48-03, Regon 243157271,
działając jako Administrator Danych Osobowych, upoważnia:
_________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby upoważnionej)

reprezentującą/ego członka Izby:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
jako przedstawiciela IZBY, do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w celu złożenia petycji pt. „TAK dla
ELIMINACJI SMOGU, NIE dla ELIMINACJI WĘGLA”.
Niniejsze upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych osobowych w formie tradycyjnej papierowej, w postaci
kart z danymi osób, które chcą wnieść wyżej wskazaną petycję. Upoważnienie obejmuje przetwarzanie danych
osobowych polegające na:
a) zbieraniu na udostępnionych kartach, danych osób (imię, nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, siedziba),
które chcą wnieść wyżej wskazaną petycję. Zbieranie danych osobowych następować będzie jedynie w
formie papierowej.
b) czasowym przechowywaniu na udostępnionych kartach, danych osób które chcą wnieść wyżej wskazaną
petycję, do czasu przekazania ich oryginałów do Izby.
Jednocześnie pouczam, że wyżej wymieniona osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych,
zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz sposobu ich zabezpieczenia, a także postępowania z danymi, w szczególności zachowania ich poufności,
integralności oraz właściwego ich zabezpieczenia, a także wykorzystywania wyłącznie do realizacji celów, dla
których dane te są zbierane.
Naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności ich udostępnienie lub
umożliwienie dostępu do danych osobie nieupoważnionej może skutkować odpowiedzialnością karną wynikającą
z ustawy o ochronie danych osobowych (podstawa prawna: art. 51 oraz art. 52 Ustawy o ochronie danych
osobowych).
Niniejsze upoważnienie jest ważne od momentu jego udzielenia, do chwili złożenia petycji do właściwych
sejmików lub do odwołania.
________________________________________________________________
Data i podpis Administratora Danych Osobowych
Oświadczam, iż w związku z realizacją zleconych mi czynności i zadań zapoznałam/em się z treścią przepisów
prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz z:
1) Polityką przetwarzania danych osobowych obowiązującą w IGSPW z siedzibą w Katowicach (polityka
prywatności),
2) Polityką bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w IGSPW z siedzibą w Katowicach.
________________________________________________________________
Data i podpis osoby upoważnionej

