
  

1 

 

Załączniki do Polityki ochrony danych osobowych 
 
 

Załącznik nr 1  
 

Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umów/porozumień w sprawie udostępnienia, współadministrowania w … (nazwa 
KO). 

 

 

 

                                                           
1
 Jeżeli umowa była opiniowana przez BPB/IOD 

Sekcja 

L.p. 
Nazwa czynności 

przetwarzania/zbiór 
danych osobowych 

Nazwa podmiotu, z którym zawarto 
umowę/porozumienie, adres jego 
siedziby lub miejsce zamieszkania 

Data 
zawarcia 
umowy/ 

porozumienia 

Data 
wygaśnięcia 

umowy/ 
porozumienia 

Data uzyskania 
opinii BPB/IOD 
dot. projektu 

umowy/ 
porozumienia 1 
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Załącznik nr 2  

 
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

2 

LP. 
Nazwa 

czynności 
przetwarzania 

Wiodąca 
Jednostka 

organizacyjna  
(departament, 

itp.) 

Cel 
przetwarzania 

Kategorie 
osób 

Kategorie 
danych 

Podstawa 
prawna 

Źródło 
danych 

Planowany 
termin 

usunięcia  
kategorii 
danych  

(jeżeli jest 
to możliwe) 

Nazwa 
współadministratora 
i dane kontaktowe 

(jeśli dotyczy) 

Nazwa podmiotu 
przetwarzajacego 
i dane kontakowe 

(jeśli dotyczy) 

Kategorie 
odbiorców 
(innych niż 

podmiot 
przetwarzajacy) 

Nazwa systemu 
lub 

oprogramowania 

 Ogólny opis 
technicznych i 

organizacyjnych 
srodków 

bezpieczeństwa 
zgodnie z art. 32 

ust. 1 
(jeżeli jest to 

możliwe) 

DPIA 
(jeśli tak, 

lokalizacja 
raportu) 

Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej 

Transfer do kraju 
trzeciego lub 
organizacji 

międzynarodowej 
(nazwa kraju i 

podmiotu)  

Jeśli transfer i art. 49 
ust. 1 akapit drugi - 

dokumentacja 
odpowiednich 
zabezpieczeń 

      
Art. 30 ust. 1 

pkt b 

Art. 30 
ust. 1 pkt 

c 

Art. 30 
ust. 1 pkt 

c 
    

Art. 30 ust. 
1 pkt f 

Art. 30 ust. 1 pkt a 
Art. 30 ust. 1 pkt 

d 
Art. 30 ust. 1 

pkt d 
  

Art. 30 ust. 1 pkt 
g 

  Art. 30 ust. 1 pkt e Art. 30 ust. 1 pkt e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 - artykuły wskazane w tabeli odnoszą się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 
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Załącznik nr 3  
 

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
3 

 

LP. 
Kategorie 

przetwarzań 

 Ogólny opis 
technicznych i 

organizacyjnych 
środków 

bezpieczeństwa (jeżeli 
jest to możliwe) 

Administrator 

Czas trwania 
przetwarzania 

Nazwy państw trzecich lub 
organizacji 

międzynarodowych, do 
których dane są 
przekazywane 

 Dokumentacja 
odpowiednich 

zabezpieczeń danych 
osobowych 

przekazywanych na 
podstawie art. 49 ust. 1 

akapit drugi 

Podprzetwarzający (podwykonawca) - jeśli dotyczy 

Nazwa i dane 
kontaktowe 

administratora 

Nazwa i dane kontaktowe 
współadministratora 

(jeśli dotyczy) 

Nazwa i dane 
kontaktowe 

przedstawiciela 
administratora (jeśli 

wyznaczono) 

Inspektor ochrony 
danych 

administratora 
(jeśli powołano) 

Nazwa i dane kontaktowe 
podprzetwarzającego 

(podwykonawcy) 

Kategorie 
podpowierzonych 

przetwarzań 

  Art. 30 ust. 2 lit. b 
Art. 30 ust. 2 lit. d, art. 

32 ust. 1  
Art. 30 ust. 2 lit. a 

  

Art. 30 ust. 2 lit. c Art. 30 ust. 2 lit. c 

    

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3
 - artykuły wskazane w tabeli odnoszą się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 
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Załącznik nr 4a  

 

 

 
Warszawa, dnia………………….  

MFIPR/…/…. 

 
 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 34 ust. 1 pkt 1 i § 37 pkt 1 Polityki ochrony danych osobowych  
w  Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz art. 29 RODO

*
 upoważniam:  

 
Panią/Pana: …………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nazwa departamentu, biura) 

 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie:  

- (nazwa czynności przetwarzania) 

- ………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………….. 

w ramach zakresu zadań realizowanych w ………………..…………………………………….………… 
                                              (nazwa departamentu, biura, Ministerstwa lub innego podmiotu) 

 
na stanowisku pracy, na którym dane osobowe są przetwarzane/**wynikających z …….… 
 

 
Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pani / Pana w Departamencie/Biurze 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej / zmiany zakresu obowiązków powodującej zaprzestanie 
przetwarzania danych osobowych lub zaprzestania wykonywania zadań w ramach ww. czynności. 

 
                                                                  

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wydania upoważnienia) 

 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO
*
, Polityką bezpieczeństwa 

informacji/ Polityką ochrony danych osobowych/ Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych 

*** i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach. 

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się, zarówno w okresie 

realizacji ww. zadań, jak też po ich zakończeniu. 

Oświadczam, że odbyłem/am obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych/**zapoznałem/am się z przekazanymi mi 

informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych.  

 

.…………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby upoważnionej) 

Upoważnienie otrzymałem/otrzymałam 

…………………………………………… 
(miejscowość, data, czytelny podpis) 

 
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm. , Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 i Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str.35) 

** niepotrzebne skreślić  

 

(nagłówek zgodny ze wzorem papieru firmowego) 

MINISTERSTWO  

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 
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*** należy wskazać właściwy regulamin  

 

 
 
 
 

Załącznik nr 4b  
   

 

Warszawa, dnia………………….  

 

 

MFIPR/…/…. 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 38 ust.1 pkt 1 Polityki ochrony danych osobowych oraz art. 29 

RODO* upoważniam:  

Panią/Pana: …………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, nazwa departamentu, biura) 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie:  

- (nazwa czynności przetwarzania) 

- ………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………….. 

w ramach zakresu zadań realizowanych w ………………..…………………………………….………… 
                                              (nazwa departamentu, biura, Ministerstwa lub innego podmiotu) 

 

Niniejsze upoważnienie zobowiązuje Panią/Pana do: 

1) zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO
*
, Polityką 

bezpieczeństwa informacji, Polityką ochrony danych osobowych, Regulaminem bezpieczeństwa 

informacji przetwarzanych w systemach informatycznych i zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach; 

2) zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi Pani/Pan się zapozna oraz 

sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie realizacji ww. zadań, jak też po ich zakończeniu. 

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą …………… 

Z upoważnienia Administratora 

………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

Upoważnienie otrzymałam / otrzymałem 
 
…………………………………………… 
         (miejscowość, data, czytelny podpis) 
 
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 i Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str.35) 

 

 

(nagłówek zgodny ze wzorem papieru firmowego) 

MINISTERSTWO 

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 
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Załącznik nr 4c  

  

 
 

Użytkownik – Instytucja Zarządzająca 
 

          Warszawa, dnia………………….  

 

………………………………………………………………………. 
Nagłówek zgodny z wzorem papieru firmowego 

 

 

              UPOWAŻNIENIE 

 

Działając z mocy Administratora - Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie art. 29 

RODO
*, upoważniam Panią/Pana 

[Imię i Nazwisko]  

do przetwarzania danych osobowych oraz wydawania/odwoływania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych osobom wskazanym przez beneficjentów we wnioskach o nadanie uprawnień 
w zakresie:  

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

Pana/i identyfikator użytkownika w systemie: [login] 

 

 

Niniejsze upoważnienie zobowiązuje Panią / Pana do: 

 zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 
z RODO, Polityką Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych 
w aplikacji [Nazwa aplikacji, np. SL2014-PT] centralnego systemu 
teleinformatycznego i przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 
określonych w tych dokumentach; 

 zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi Pani/Pan 
się zapozna oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie świadczenia 
pracy, jak też po zakończeniu świadczenia pracy w [Instytucja]. 

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą wycofania dostępu do centralnego systemu 
teleinformatycznego – aplikacja [Nazwa aplikacji, np. SL2014-PT]. 

z upoważnienia Administratora  

 

[imię i nazwisko osoby zakładającej 
konto użytkownika] 

Warszawa, [data] 

* - RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 i Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35) 
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Załącznik nr 4d  

  

 
 

Użytkownik – Instytucja Pośrednicząca: 
 

 

………………………………………………………………………. 

Nagłówek zgodny z wzorem papieru firmowego       Warszawa, dnia…………………. 

 

 

 

                                                    UPOWAŻNIENIE 

 

Działając na z mocy Administratora, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie art.  29  

RODO
*
, upoważniam Panią/Pana 

[Imię i Nazwisko]  

do przetwarzania danych osobowych w zakresie:  

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

 

 

Pana/i identyfikator użytkownika w systemie: [login] 

Niniejsze upoważnienie zobowiązuje Panią / Pana do: 

 zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 
RODO*, Polityką Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w 
aplikacji [Nazwa aplikacji, np. SL2014-PT]  centralnego systemu 
teleinformatycznego i przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 
określonych w tych dokumentach; 

 zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi Pani / Pan 
się zapozna  oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie świadczenia 
pracy, jak też po zakończeniu świadczenia pracy w [Instytucja]. 

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą wycofania dostępu do centralnego  systemu 
teleinformatycznego – aplikacja [Nazwa aplikacji, np. SL2014-PT]. 

z upoważnienia Administratora  

 

[imię i nazwisko osoby zakładającej 
konto użytkownika] 

Warszawa, [data] 

* - RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 i Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35) 
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Załącznik nr 4e  

  

 

 

Użytkownik – Beneficjent (osoba fizyczna wskazana przez beneficjenta we wniosku o nadanie 
uprawnień) 

 
………………………………………………………………………. 
Nagłówek zgodny z wzorem papieru firmowego 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

Działając z mocy Administratora, Ministra Funduszy i  Polityki Regionalnej, na podstawie art. 29  
RODO*, upoważniam Panią/Pana 

[Imię i Nazwisko]  

do przetwarzania danych osobowych w zakresie: 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

w ramach projektów realizowanych przez [Nazwa beneficjenta]. 

 

Pana/i identyfikator użytkownika w systemie: (login w aplikacji): [login]  

Niniejsze upoważnienie zobowiązuje Panią / Pana do: 

 zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym 
z RODO, Polityką Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki 
Regionalnej oraz Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych 
w aplikacji [Nazwa aplikacji, np. SL2014-PT] centralnego systemu 
teleinformatycznego i przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 
określonych w tych dokumentach; 

 zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi Pani / Pan 
się zapozna oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie świadczenia 
pracy, jak też po zakończeniu świadczenia pracy dla [Nazwa beneficjenta] 

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą wycofania dostępu do SL2014-PT.z 
upoważnienia Administratora  

 

[imię i nazwisko osoby zakładającej 
konto użytkownika] 

Warszawa, [data] 

 

* - RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 i Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35) 
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Załącznik nr 5  

 

 
 

Warszawa, dnia………………….  
 
 

Wniosek o wydanie upoważnienia 
 

 
Wnoszę o wydanie upoważnienia dla użytkownika: ……………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

do przetwarzania danych osobowych w zakresie:  

- (nazwa czynności przetwarzania lub nazwa zbioru danych) 

- ………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………….. 

w ramach zakresu zadań realizowanych w ………………..…………………………………….…………,  
                                              (nazwa komórki organizacyjnej lub innego podmiotu) 

 
na  podstawie …………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj umowy lub innego stosunku prawnego uzasadniającego wydanie upoważnienia) 
 
 

 
………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dyrektora lub koordynatora do spraw ochrony 
danych osobowych w komórce organizacyjnej) 

 

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO
*
,  

Polityką bezpieczeństwa informacji, Polityką ochrony danych osobowych, Regulaminem 

bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych*** i zobowiązuje się 

do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach; 

2) odbyłem/łam obowiązkowe szkolenia wskazane przez kierującego BPB; 

3) zachowam w tajemnicy informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz sposobach ich 

zabezpieczania, zarówno w okresie realizacji ww. zadań, jak też po ich zakończeniu. 

………………………………………………………… 
(imię i nazwisko osoby, której wydane ma być upoważnienie) 
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Pouczenie: 
 
Upoważnienie wydane w imieniu Administratora, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, traci moc z dniem 
ustania stosunku prawnego wskazanego we wniosku ,na podstawie którego użytkownik wykonuje czynności 
w Departamencie/Biurze w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej lub zmiany zakresu obowiązków 
powodującej zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w ramach ww. czynności przetwarzania. 

 
                                                                  

 
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1, z późn. zm., Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 i Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021 r., str. 35) 

** niepotrzebne skreślić  
*** należy wskazać właściwy regulamin  
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              Załącznik nr 6  
 

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 

 

Nazwa komórki organizacyjnej prowadzącej rejestr 

LP. 
Imię i Nazwisko upoważnionego/ nazwa grupy 

upoważnionych  
Nazwa komórki organizacyjnej lub innego 

podmiotu   
Data wydania upoważnienia Data wygaśnięcia upoważnienia 

Nazwa czynności przetwarzania/zbioru danych 
osobowych 

  
  
  

  

  

 

 

 

 


