…………..………………….dnia …………………………

Do
Zarządu Zakładów Tłuszczowych Bielmar sp. z o.o.
ul. Sempołowskiej 63
43-300 Bielsko-Biała
WNIOSKUJĄCY – dane niezbędne do identyfikacji
Nazwisko …………………………………………………………………………………..
Imię ………………………………………………………………………………………...
Adres ………………………………………….....................................................................
PESEL ……………………………………………………………………………………...
nr dokumentu tożsamości ………………………………………………………………….
tel./e-mail ………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację osoby wnioskującej
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego 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 „RODO”), zwracam
się do Zakładów Tłuszczowych Bielmar sp. z o.o., jako Administratora moich danych
osobowych, o realizację przysługujących mi praw:
Zaznacz





Wnoszę o
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Potwierdzenie, czy przetwarzane są moje dane osobowe
Umożliwienie mi dostępu do moich danych osobowych
Dostarczenie mi kopii moich danych osobowych podlegających przetwarzaniu w
następującym zakresie:
……………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………
Kopię proszę dostarczyć w formie pliku
…………………………………………………………………………………………
Przesłanego na adres e-mail
…………………………………………………………………………………………
Pisma wysłanego na adres
…………………………………………………………………………………………




PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH
sprostowanie nieprawidłowych danych, które mnie dotyczą
…………………………………………………………………………………………
(dane które należy sprostować)
………………………………………………………………………………………….
(dane po sprostowaniu - poprawne)
uzupełnienie niekompletnych danych, które mnie dotyczą:
………………………………………………………………………………………….
(dane uzupełniające)
………………………………………………………………………………………….
(dołączone oświadczenie/dokument do potwierdzenia powyższego)




















PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH z powodu:
dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane
wycofałam/łem zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
wniosłam/em sprzeciw na mocy art. 21 RODO
dane osobowe sa przetwarzane niezgodnie z prawem
dane osobowe muszą zostać usunięte, w celu wywiązani się z obowiązku prawnego
wynikającego z:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego
żadne z powyższych
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA na podstawie:
dane osobowe są nieprawidłowe
przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiam się ich usunięciu
potrzebuję danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a
Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o. ich nie potrzebują do swoich celów
przetwarzania
wniosłam/łem sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO




PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
otrzymanie danych osobowych dostarczonych przeze mnie zakładom Tłuszczowym
sp. z o.o., w celu ich przeniesienia
w formacie …………………………………………………………………………….
(np. pdf, xls, doc)
Droga elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………
Korespondencyjnie na adres:…………………………………………………………..





PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA
Danych osobowych przetwarzanych w oparciu o profilowanie
Danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego



Oświadczenie wnioskodawcy.
Ja niżej podpisany, potwierdzam, że informacje podane w niniejszym wniosku są prawidłowe
oraz że jestem osobą, której dane dotyczą i której dane zostały podane w niniejszym formularzu.
Przyjmuję do wiadomości, że Spółka musi potwierdzić moją tożsamość i dlatego może zaistnieć
konieczność ponownego skontaktowania się ze mną w tym celu. Rozumiem, że mój wniosek nie
będzie skuteczny, dopóki nie przekażę wszystkich potrzebnych informacji do jego rozpatrzenia i
przygotowania odpowiedzi.
………………………………………………
(data i podpis osoby wnioskującej)

Wpisuje Administrator danych
Data wpływu ……………………………………………………………………………………...
Podpis osoby przyjmującej………………………………………………………………………...
Nr sprawy …………………………………………………………………………………………

