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Zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności 
 

Zobowiązanie podjęte i podpisane w dniu ...................... r. w Głogoczowie wobec:  Zespołu Placówek 
Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie, 32-444 Głogoczów 297. 
 
przez: Pana/Panią  ………………………………………………….., 

 
Definicje 

 
§1 

Ilekroć w zobowiązaniu mowa jest o: 

ZPO w Głogoczowie - należy przez to rozumieć pracodawcę, zleceniodawcę - Zespół Placówek 
Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie; 

zobowiązaniu-należy przez to rozumieć niniejsze zobowiązanie do zachowania tajemnic i poufności 

zobowiązanym, pracowniku, stosunku pracy lub świadczeniu pracy – należy przez to rozumieć 
pracownika i stosunek pracy określony w ustawie Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2016 
poz. 1666 z późn. zm.) jak również Zleceniobiorcę i stosunek zlecenia określony w ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.), Przyjmującego Zamówienie i 
zobowiązanie do wykonania dzieła w określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, 
oraz Agenta i zobowiązanie do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami 
umów na rzecz dającego zlecenie ZPO w Głogoczowie określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny, chyba że umowa stanowi inaczej, osobie będącej w stosunku umownym nawiązanym 
na podstawie umowy dalej zwaną odrębną umową („umowa odrębna”). 

stronach – należy przez to rozumieć strony „umowy odrębnej”; 

dokumentacja ODO – należy rozumieć dokumentację ochrony danych osobowych na którą składają się 
w szczególności: „Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych”, „Instrukcja zarządzania 
systemami informatycznymi”, „Polityka bezpieczeństwa fizycznego”, „Instrukcja postępowania na 
wypadek naruszenia ochrony danych osobowych”. 

 Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych 

§2 

1. ZOBOWIĄZANY zobowiązuje się do przestrzegania wymogów dokumentacji ODO i przyjmuje do 

wiadomości, że: 
a) nieprzestrzeganie postanowień dokumentacji ODO oraz niniejszego zobowiązania będzie 

traktowane jako działanie celowe, 

b) nieprzestrzeganie postanowień dokumentacji ODO oraz niniejszego zobowiązania stanowi 
naruszenie obowiązków pracowniczych i może być przyczyną odpowiedzialności dyscyplinarnej 
określonej przepisami Kodeksu Pracy, 

c) jeżeli skutkiem działania pracownika jest ujawnienie informacji osobie nieuprawnionej, może 
być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej określonej przepisami Kodeksu Karnego, 
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d) jeżeli skutkiem działania pracownika jest szkoda, ponosi on odpowiedzialność materialną na 
warunkach określonych w przepisach Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. 

 
Dane osobowe 

 
§3 

1. ZOBOWIĄZANY oświadcza że zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w tym z Rozporządzeniem 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), oraz że znane są mu zasady odpowiedzialności określone w 
wyżej wymienionej aktach prawnych. 

2. ZOBOWIĄZANY zobowiązuje się do przestrzegania  wszelkich procedur obowiązujących  
w ZPO w Głogoczowie  dotyczących ochrony danych osobowych, 

3. ZOBOWIĄZANY upoważniony do przetwarzania danych, objętych nadanym mu  upoważnieniem, 
jest zobowiązany do zachowania danych osobowych oraz informacji o ich zabezpieczeniach w 
tajemnicy w czasie trwania stosunku pracy jak i  również po ustaniu zatrudnienia. 

Tajemnica służbowa 
 

§4 
1. ZOBOWIĄZANY zobowiązuje się do zachowania tajemnicy służbowej, tj. w szczególności do 

nierozpowszechniania (bez zgody ZPO w Głogoczowie), w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek 
znanych mu informacji, wiadomości i materiałów dotyczących ZPO w Głogoczowie, do których 
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Zobowiązanie to 
obowiązuje zarówno w czasie trwania umowy o pracę, jak i po jej wygaśnięciu. 

2. Informacje, wiadomości i materiały objęte tajemnicą, o której mowa powyżej, to  
w szczególności: 

 informacje o klientach i dostawcach, 

 dane osobowe, 

 dokumenty wytwarzane w toku pracy, korespondencja tradycyjna i elektroniczna, 

 dane zawarte w pamięci komputerów i elektronicznych nośników informacji, należących do  
ZPO w Głogoczowie. 

 
Systemy informatyczne - służbowy sprzęt 

 
§5 

1. System informatyczny funkcjonujący w ZPO w Głogoczowie posiada mechanizmy umożliwiające 

monitoring działań pracownika w sieci komputerowej (zarówno zewnętrznej (Internecie) jak i w 

sieci wewnętrznej (LAN)). Ponadto monitoring działań pracownika zapewniają używane w firmie 

systemy komputerowe i aplikacje. 

2. Dostęp do Internetu może być ograniczony, na zasadach wynikających ze względów 

bezpieczeństwa jak i ze względów organizacyjnych. 
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3. W firmie można korzystać tylko z firmowej poczty elektronicznej, poczta ta może być wykorzystana 

jedynie do celów służbowych. 

4. Sprzęt informatyczny, nośniki danych, oprogramowanie będące własnością firmy mogą być 

wykorzystywane  jedynie w trakcie świadczenia pracy, służyć  prawidłowemu wykonywaniu 

umowy i dotyczyć  wyłącznie aktywności zawodowej pracownika w ramach stosunku pracy 

łączącego go z pracodawcą. 

Okres Obowiązywania 
 
§6 

1. Obowiązek zachowania poufności ma charakter bezterminowy i ciągły, tj. istnieje tak długo, jak 
długo ZPO w Głogoczowie (strona ujawniająca poufne informacje) będzie mieć interes w jego 
zachowaniu. 

2. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu łączącej strony umowy odrębnej, ZOBOWIĄZANY niezwłocznie 
wyda za pokwitowaniem wszystkie posiadane przez siebie dane i materiały ZPO w Głogoczowie, 
których poufność wynika z umowy. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Zobowiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zobowiązaniem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego zobowiązania rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla siedziby ZPO w Głogoczowie. 

4. Niniejsze zobowiązanie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie 
pisemnej,  jeden egzemplarz dla ZOBOWIĄZANEGO, drugi dla ZPO w Głogoczowie. 

 
 
Niniejszym potwierdzam osobiste zapoznanie z treścią Zobowiązania, przyjmuję je do wiadomości 
i zobowiązuję się bezwzględnego stosowania. 
  
 

 Zobowiązany 
                     

                                                                                                     …………………………………. 
 


