Zgłoszenie dotyczące przetwarzania
danych osobowych

Moje dane:
imię i nazwisko albo nazwa
PESEL albo NIP
nr klienta

nr telefonu

Odpowiedź chcę otrzymać w formie:
elektronicznej
listownej

e-mail:
adres do korespondencji:

Zgodnie z przysługującym mi prawem w zakresie moich danych osobowych [1]:
wnioskuję o udostępnianie informacji o ich przetwarzaniu
proszę o przesłanie mi ich kopii
pisemne
w pliku elektronicznym (format txt, xml lub csv) na adres e-mail albo na płycie CD lub DVD
proszę o ich sprostowanie

Dane, które należy sprostować:

Pamiętaj
Pamiętaj, aby potwierdzić Twoje dane, pracownik może poprosić Cię o dokument tożsamości.
wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania tych danych

Opis sytuacji, w związku z którą wnoszę sprzeciw:

wnioskuję o ograniczenie ich przetwarzania

Dane, których przetwarzanie należy ograniczyć:

[1] Rozporządzenie 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, RODO).
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wnoszę o ich usunięcie

Pamiętaj
Zgodnie z art. 17 RODO, prawo nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego z przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust.
3 RODO;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych
zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni
realizację celów takiego przetwarzania;
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora danych
Dane, które należy usunąć:

✔

wnioskuję o ich przekazanie innemu administratorowi danych osobowych

Dane kontaktowe nowego administratora danych osobowych:

Dane, które należy przekazać:

✔

zgłaszam żądanie:

Treść zgłoszenia:

ODBIORCA

data, czytelny podpis (imię i nazwisko) odbiorcy

Potwierdzam dane osoby, która składa to zgłoszenie,
na podstawie jej dokumentu tożsamości.
Potwierdzam, że odbiorca podpisał zgłoszenie w mojej obecności.

Data i podpis pracownika
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