
Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa  

 

OŚWIADCZENIE 

1. Ja niżej podpisany/a: ……………………………………………………… oświadczam, iż 

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku wypełnianiem 

powierzonych mi obowiązków pracowniczych wynikających z powierzonego stanowiska 

lub pełnionej funkcji oraz zgodnie z poleceniami Administratora, a także zgłaszania faktu 

naruszenia bądź zagrożenia zabezpieczeń danych osobowych. 

2. Zobowiązuję się przestrzegać wszelkich procedur obowiązujących w Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dotyczących ochrony danych osobowych oraz 

zobowiązuję się do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych w ASP. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad dotyczących ochrony danych 

osobowych obowiązujących w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: 

1) nie będę umieszczać przyznanego mi identyfikatora i hasła w miejscu widocznym dla 

osób nieupoważnionych (np. zawieszać na monitorze, zamieszczać w innym 

widocznym miejscu);  

2) nie będę pracować w żadnym systemie informatycznym na koncie innego użytkownika 

i nie udostępnię nikomu przydzielonego identyfikatora oraz hasła; 

3) będę dokonywał zmiany hasła do komputera oraz wszystkich systemów, na których 

pracuję zgodnie ze wskazaniami Administratora; 

4) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości przy „logowaniu się do systemu/ów 

niezwłocznie powiadomię o nich bezpośredniego przełożonego lub pracownika Działu 

IT;  

5) będę stosował ochronę wprowadzanych danych osobowych poprzez zabezpieczenie 

ekranu komputera przed wzrokiem nieupoważnionych osób - ekrany monitorów 

komputerów powinny być ustawione tak by uniemożliwiały widok osobom 

postronnym (tzw. polityka czystego ekranu); 

6) w przypadku dłuższego opuszczenia stanowiska pracy wyloguję się z systemu przed 

opuszczeniem stanowiska pracy;  

7) po zakończeniu pracy w systemie wyloguję się z systemu i zabezpieczę swoje 

stanowisko pracy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

8) w przypadku awarii, zagubienia hasła lub innych nieprzewidzianych sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu danych osobowych, niezwłocznie powiadomię o tym 

bezpośredniego przełożonego lub pracownika Działu IT; 

9) będę przechowywał na biurku lub w innym widocznym miejscu tylko te dokumenty, 

które będą mi niezbędne do pracy w danym momencie, będę unikał przechowywania 

dokumentów niepotrzebnych do bieżących zadań. W przypadku dłuższego 

opuszczenia stanowiska pracy lub zakończenia pracy z dokumentami  zawierającymi 

dane osobowe odłożę je do szuflady lub szafy zamykanej na klucz (tzw. polityka 

czystego biurka). 

 

Mam świadomość, że naruszenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Akademii 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może zostać uznane za ciężkie naruszenie 

podstawowych obowiązków pracowniczych oraz skutkować odpowiedzialnością na gruncie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

…………………………………………… 

(miejscowość, data, podpis) 

     

  


