
Miejscowość, dnia ……………………..  

……………………….………………….…………..    

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)  

……………………….………………….…………..  

(dane identyfikujące Wnioskodawcę)  

  

W N I O S E K 

osoby, której dane dotyczą 

Na podstawie 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 (RODO) wnoszę o: 

 (podkreśl prawo, z którego korzystasz): 

a) Dostęp do moich danych oraz otrzymanie ich kopii 

b) Sprostowanie (poprawiania) swoich danych w następujący sposób: ......................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

c) Usunięcie moich danych 

[Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy 

je usunęli. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z odmową realizacji przez nas tego co wymaga 

przetwarzania Twoich danych - np. wstępu na teren zakładu, wykonania umowy].  

d) Ograniczenie przetwarzania danych poprzez: ............................................................................................ 

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

[Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe 

dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z odmową realizacji przez nas tego 

co wymaga przetwarzania Twoich danych - np. wstępu na teren zakładu, wykonania umowy] 

e) Wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania danych.  

f) Przeniesienie moich danych: 

[Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego (format ,,.csv" dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie 

umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi). 

Realizacja niniejszego prawa może wiązać się z odmową realizacji przez nas tego co wymaga przetwarzania 

Twoich danych - np. wstępu na teren zakładu, wykonania umowy] 



..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

(zakres danych, wskazanie administratora - dotyczy tylko przenoszenia danych do innego podmiotu)  

za pomocą:  

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

(narzędzia do przenoszenia danych np. płyta CD, DVD, pendrive itp.)  

 

g) Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

[W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy 

na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Realizacja niniejszego prawa może wiązać się 

z odmową realizacji przez nas tego co wymaga przetwarzania Twoich danych - np. wstępu na teren zakładu, 

wykonania umowy] 

 

 

 

…………………………………………………….  

podpis Wnioskodawcy 

 


