-załącznik nr 11ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam niniejszym dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie przez niżej
wskazanego administratora (ADO) moich danych osobowych w postaci:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Administratorem (ADO) Państwa danych jest Agencja Pracy Refinanse Grzegorz
Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85-009 Bydgoszcz, NIP: 953-234-04-68, e-mail:
praca@refinanse.pl
Ponadto, oświadczam, że:
 wyrażając niniejszą zgodę jestem świadomy tego, iż mam prawo
wycofać ją w każdym momencie, jednak jej późniejsze wycofanie nie
wpłynie negatywnie na czynności, które zostaną podjęte po jej
wyrażeniu a przed jej cofnięciem, z tego prawa mogę skorzystać poprzez
wysłanie żądania na piśmie lub e-mailowo;
 wyrażam niniejszą zgodę po uzyskaniu informacji, iż przysługuje mi
prawo wglądu do moich danych osobowych, a także ich poprawiania lub
uzupełniania, z tego prawa mogę skorzystać poprzez wysłanie żądania
na piśmie lub e-mailowo;
 wyrażam niniejszą zgodę będąc świadomym, iż podane przeze mnie
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej.
Powyższej zgody udzielam na rzecz ADO wskazanego wyżej i przyjmuje do
wiadomości, że dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody.
Potwierdzam dobrowolność przekazania powyższych
prawidłowość i kompletność poniższym podpisem.

danych

oraz

ich

………………………………….
Nadto przyjmuję do wiadomości informację o moich prawach dotyczących ochrony
danych osobowych, tj., że mam prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od ADO
potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz
informacji dotyczących tego przetwarzania, a także kopii tych danych;
 sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy
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przetwarzane dane są nieprawidłowe;
uzupełnienia swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są
niekompletne;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach,
gdy: -kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na
okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych;
-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie
się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; -ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
przenoszenia danych osobowych, czyli otrzymania danych
przetwarzanych przez ADO i przeniesienia ich do innego administratora;
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego;
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile była
udzielona, cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania
danych do momentu cofnięcia zgody;
jeśli przetwarzanie będzie miało oparcie także w art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, to będę miała prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z tej podstawy.

Wszelkie uprawnienia należy wykonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
listu poleconego. ADO zobowiązany jest na mocy art. 12 ust. 3 RODO do
poinformowania Państwa, także drogą elektroniczną, o realizacji zgłoszonego przez
Państwa żądania.
Oświadczam, że zapoznałem się z przysługującymi mi prawami w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez ADO oraz, że są one dla mnie w pełni
zrozumiałe.
………………………………………, dn. ……………………..r.
…………………………………………………….

………….…………………………………………..
ADO
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