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ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZASADY WSPÓŁPRACY PRZY WDROŻENIU CSIRE 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI 
UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ PSE S.A. 

   
................................................................................................... 
imię i nazwisko osoby uprawnionej  
  

....................................................................................................  
Nr PESEL albo nr DO/Paszportu  
  

……………………..…………………………..………………  
Firma  
  
  
W związku z podjęciem prac, w ramach Grup roboczych:  
  

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że wszelkie informacje udostępnione mi przez 
PSE S.A. podlegają ochronie prawnej i stanowią dla PSE S.A. Informacje Chronione.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że Informacjami Chronionymi są wszelkie nieujawnione  
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjno-finansowe 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których wykorzystanie, przekazanie 
lub ujawnienie osobie nieuprawnionej zagraża lub narusza interesy PSE S.A. Dotyczy  
to zarówno informacji pisemnych, ustnych czy w jakiejkolwiek innej formie, w tym sam fakt 
przekazania mi takich informacji.  

3. Przyjmuję do wiadomości, że Informacje Chronione, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Przekazanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez 
Podmiot współpracujący Informacji Chronionych w zakresie niezgodnym  
z celem ich udostępnienia przez PSE S.A. stanowi zagrożenie dla istotnych interesów  
PSE S.A. i może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

4. Oświadczam, że otrzymane od PSE S.A. Informacje Chronione będą wykorzystywane 
przeze mnie wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z pracami na rzecz Grupy 
roboczej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych  w niniejszym Oświadczeniu, 
nie użyję Informacji Chronionych do celów niezwiązanych  z przedmiotem przekazania.  

5. Zobowiązuję się nie ujawniać Informacji Chronionych większej liczbie swoich pracowników, 
współpracowników, konsultantów lub doradców niż jest to konieczne.  

6. Zapewniam, że wszelkie osoby, którym ujawnione zostaną Informacje Chronione, zostaną 
pisemnie zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy oraz podpiszą oświadczenia   
o zachowaniu poufności zgodne z niniejszym oświadczeniem, które zostaną bezzwłocznie 
przekazane PSE S.A. w postaci elektronicznej (plik pdf) na adres: oire@pse.pl oraz w formie 
pisemnej na adres: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Biuro Pomiarów   
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna.  
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7. Jeżeli podmiot, który reprezentuję zakończy udział w Grupie roboczej, zobowiązuję się 
zwrócić PSE S.A. całość dokumentacji i wszelkie inne dostarczone mi Informacje Chronione 
oraz potwierdzić PSE S.A fakt zniszczenia wszystkich kopii tychże Informacji.  

8. Jestem świadomy, że po zakończeniu prac w Grupie roboczej obowiązek zachowania 
tajemnicy w zakresie przekazanych w trakcie prac w Grupie roboczej Informacji Chronionych 
nie ustaje (tj. pozostaje w mocy jako bezterminowe zobowiązanie), chyba że informacje  
te staną się powszechnie znane.  

9. Jestem świadomy, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przez moich 
pracowników, współpracowników konsultantów lub doradców ponoszę pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Chronionych 
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

  
  

……………………………., dnia: ……………………………..  
  

...........................................................................................  
Podpis osoby składającej oświadczenie  

  
  
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH 
  
Administratorem danych osobowych są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą  
w Konstancinie-Jeziornie („PSE S.A.” lub „Administrator”), Warszawska 165, 05-520 Konstancin- 
Jeziorna, tel. 22 242 26 00. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się  pod numerem 
telefonu 22 242 26 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@pse.pl  
lub pisemnie, pod powyższym adresem korespondencyjnym.  
   
Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru 
telefonu kontaktowego, danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych reprezentowanego przez 
daną osobę podmiotu, a także numeru PESEL albo serii i numeru paszportu/dowodu osobistego 
zostały pozyskane od Pani/Pana (dotyczy oświadczeń o zachowaniu poufności) lub od Podmiotu 
współpracującego, zgłaszającego Panią/Pana do określonej Grupy roboczej.  
W zakresie, w jakim dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana ich podanie jest dobrowolne, 
jednakże odmowa ich podania uniemożliwia członkostwo w Grupie roboczej.  
  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji prac Grup roboczych, a także  
w celu umożliwienia dostępu i sprawowania nadzoru nad informacjami prawnie chronionymi w PSE 
S.A.   
  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes PSE S.A. 
(art. 6 ust. 1 lit. f 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), jakim jest zapewnienie prawidłowej współpracy w Grupach roboczych pomiędzy PSE 
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S.A. a Podmiotami współpracującymi, a także zapewnienie ochrony informacjom stanowiącym 
tajemnicę przedsiębiorstwa PSE S.A.  
  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Grup roboczych.  
Po zakończeniu ich działania zebrane dane będą przetwarzane przez okres wynikający  
z właściwych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów, którym podlega Administrator.  
  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane dostawcom systemów i usług IT, świadczącym 
usługi wsparcia przy organizacji i realizacji prac Grup roboczych. Nie dotyczy  
to danych zebranych na potrzeby oświadczenia o zachowaniu poufności (tj. numeru PESEL albo 
serii i numeru dowodu osobistego/paszportu).  
  
Administrator informuje o prawie do żądania od PSE S.A. dostępu do dotyczących Pani/Pana 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie 
do przenoszenia danych oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   
  
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej/Europejski 
Obszar Gospodarczy.  
  
Niezależnie od powyższego w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator danych informuje   
o prawie do wniesienia sprzeciwu.  
  
Zapoznałem się zasadami przetwarzania danych osobowych przez PSE S.A.  
  
  

 /data, miejsce, podpis osoby składającej oświadczenie     
  


