
Załącznik nr 1 do Instrukcji obsługi praw osoby,  
której dane dotyczą w zakresie ochrony danych osobowych  

 
Wniosek  

dot. realizacji praw osoby, której dane dotyczą zgodnie z RODO 
Wybór żądania należy zaznaczyć poprzez umieszczenie znaku „X” w kwadracie odpowiadającemu 
zgłaszanemu żądaniu. 

Informacja o osobie, której dane dotyczą 
 

A. Dane personalne: 
Imię/imiona:_________________________________________________________________ 
Nazwisko: __________________________________________________________________ 
PESEL: ____________________________________________________________________ 
Numer dokumentu tożsamości /dowodu osobistego/ paszportu/ karty stałego 
pobytu:_____________________________________________________________________ 
 

B. Miejsce zamieszkania: 
1. Adres stałego zamieszkania 

Ulica: __________________________________________________________________ 
Nr domu: __________________________________________________________ 
Nr lokalu: _______________________________________________________ 
Kod pocztowy i miejscowość: ________________________________________________ 
Kraj: ___________________________________________________________________ 

2. Adres korespondencyjny (podać jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

Ulica: __________________________________________________________________ 
Nr domu: _________________________________________ 
Nr lokalu: _________________________________________ 
Kod pocztowy i miejscowość: ________________________________________________ 
Kraj: ___________________________________________________________________ 
Nr telefonu: ______________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________ 
 

C. Rodzaj wnioskowanej informacji: 
 
 1. Prawo do informacji, czy dane osobowe Osoby są przetwarzane oraz prawo dostępu do 

danych, 
 2. Prawo do żądania dostarczenia kopii danych osobowych, 
 3. Prawo do sprostowania danych, 

 4. Prawo do usunięcia danych, 
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 6. Prawo do przeniesienia danych, proszę o podanie danych teleadresowych nowego 

administratora danych: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 7. Prawo do sprzeciwu, 
 8. Prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 
 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu 

bezpośredniego. 
 
 
 
_____________________________    _____________________________________________ 
Miejscowość i data      Podpis Osoby, której dane dotyczą 
 

 
_____________________________ 
Podpis osoby przyjmującej Wniosek 
 



Objaśnienia do pkt C: 

C1 - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy 
Administrator przetwarza jej dane osobowe. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Osoby, 
która złożyła wniosek, Osoba ma prawo do uzyskania dostępu do danych. 
C2 - Administrator jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą kopię danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu na żądanie Osoby. 
C3 - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania 
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych. 
C4 - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia 
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane 
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane; 

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania; 

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi Sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne 
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
Administrator; 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 

C5 - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
w następujących przypadkach: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres 
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - 
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

C6 - Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe oraz ma prawo przesłać te dane 
osobowe do innego Administratora, jeżeli: 

a) Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Osoby lub na podstawie umowy oraz 
b) Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

C7 - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść Sprzeciw. Administratorowi 
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której 
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
C8 - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Osoby skutki prawne lub 
w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 
C9 - Jeżeli Osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu 
bezpośredniego, Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Osoby do takich celów. 
 
 


