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Załącznik nr 4 do Podręcznika  procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej  w ramach Wsparcie dla wdrażania operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020      

Wzór oświadczenia pracownika o zachowaniu tajemnicy 

Miejscowość, data 

……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko pracownika LGD 

…………………………………………………………… 

Stanowisko 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że mając na względzie ochronę danych osobowych, zobowiązuję się zgodnie  
z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) 
do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych do których uzyskałam/em dostęp w związku z wykonywaniem przeze 
mnie obowiązków związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – 
Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. 

Ja niżej podpisany/podpisana* ………………………………. zobowiązuję się do zachowania w 
tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których mam lub będę miała/miał* dostęp w związku z 
wykonywaniem przeze mnie zadań służbowych i obowiązków pracowniczych/członka Rady*, 
związanych z przyznawaniem pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, zarówno w 
trakcie obowiązującego stosunku pracy/w trakcie trwania kadencji, jak i bezterminowo  
po ustaniu zatrudnienia/zakończeniu kadencji*. 

Ponadto oświadczam, że zostałem/zostałam* zapoznany/zapoznana* z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia 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 ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

 

_____________________________ 

       podpis osoby składającej oświadczenie 

*- niepotrzebne skreślić 
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