
_________, dnia _________ 201__. r. 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE Nr: ………………….…. 

do przetwarzania danych osobowych1  

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.), niniejszym upoważniam Panią/Pana: ……………………………………………………….................. 

(imię/imiona i nazwisko) do przetwarzania: 

 

danych osobowych abonentów sieci telefonii komórkowych, dokonujących rejestracji kart SIM na podstawie art. 

60b ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,  przetwarzanych przez 

…………………………………………..2  

 

oraz do obsługi systemu informatycznego służącego do przetwarzania tych danych. 

 

Zakres upoważnienia obejmuje następujące czynności lub operacje na danych: i) pozyskiwanie danych osobowych 

abonenta (imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli abonent go posiada, albo nazwa, seria i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego 

albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu, numer Karty SIM, numer MSISDN), 

wpisywanie danych osobowych do systemu informatycznego służącego do przetwarzania tych danych, po 

dokonaniu ich weryfikacji, przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem systemu informatycznego, o którym 

mowa powyżej, do operatora.  

 

Identyfikator osoby upoważnionej do przetwarzania danych: ……………………………………… 

 

Upoważnienie ważne jest od dnia jego wydania do odwołania. W każdym wypadku upoważnienie wygasa z chwilą 

ustania zatrudnienia/rozwiązania stosunku cywilnoprawnego.  

 

Pouczenie: 

Osoba upoważniona do przetwarzania danych jest zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy, również po 

ustaniu zatrudnienia bądź umowy cywilnoprawnej, oraz do zachowania w tajemnicy informacji o zabezpieczeniu 

danych. Dane osobowe nie mogą być kopiowane, przechowywane ani ujawniane jakiejkolwiek osobie bądź 

wykorzystywane dla jakichkolwiek innych celów niż wyłącznie objęte upoważnieniem. O każdym naruszeniu 

poufności danych należy natychmiast zawiadomić pracodawcę/zleceniodawcę. Naruszenie powyższych 

obowiązków stanowi podstawę odpowiedzialności pracownika na podstawie odpowiednich przepisów.  

 

 

Podpis osoby upoważnionej do przetwarzania danych: ….…………….…………………………………………… 

 

 

Wystawił: ……………………………………………………………… 

 

                                                 
1 Upoważnienie ogranicza się do danych osobowych abonentów, natomiast nie ma przeszkód, aby objęty niniejszym wzorem zakres upoważnienia do 
przetwarzania danych dodać do treści upoważnień dotychczas stosowanych przez podmiot przetwarzający dane. Upoważnienie powinno być wydane 

zarówno pracownikom, jak i zleceniobiorcom bądź innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. 
2 Wpisać nazwę Detalisty/sieci 


