Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
NIP: 628 19 77 964 REGON: 357188197
Tel: +48 (12) 283 25 07, E-mail: zukal@alwernia.pl

Wniosek – Zmiana przetwarzanych danych osobowych
Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą:
Dana identyfikacyjna Wnioskodawcę w posiadaniu,
której jest ZUK w Alwerni Sp. z o.o.:
Nr telefonu*
Proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek w formie:
 Pisemnej – należy wskazać adres do
korespondencji listownej;
 Elektronicznej – należy wskazać adres e-mail;
 Innej (określić, w jakiej)
* dana niewymagana
Zwracam się z prośbą o zmianę przetwarzanych moich danych osobowych:
(zaznacz właściwe pola kwadratów i podaj nowe właściwe dane)
Imię.....…..…..…....…..…....…..…....…..…………
Nazwisko...…....…..…..…..…....…..…..…....……...
Dokument tożsamości......…..…....…..…....…....…..
Adres zamieszkania....…..…..…..…....…..…..……..
Adres zameldowania.....…....…..…....…....…....……
Adres korespondencyjny......…..…....…....…..……..
Numer telefonu..…..…..…....…..…....…....…....……
Adres e-mail.....…....…..…....…....…....…....…....….
Inne dane (należy podać obecne, a następnie nowe)......…....…..…....…..…....…....….....……………………..
.......…....…....…......…....…......…....…......…......…......…......…....…......…......…......…......……………….…….
...…..…..…..…..…....…..…..…....…..…..…....…..…..…....…..…....…..…..…....…..…....……………...………...
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.
Realizacja wniosku nastąpi w terminie do dwóch tygodni licząc od daty odnotowania wpłynięcia wniosku na wskazane w klauzuli
informacyjnej dane kontaktowe/adresowe (pkt. 9 klauzuli poniżej). W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać
przedłużony, o czym zostanie Pani/Pan
poinformowana/y w stosownej korespondencji przesłanej na podane dane przez Panią/Pana w składanym wniosku ze wskazaniem
przyczyn opóźnienia.
*Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dołączoną do wniosku poniżej.
*pole obowiązkowo do zaznaczenia
…………………….....
Data i miejscowość

…………...........…......……………
Podpis osoby wnioskującej

Wypełnia Administrator: Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie/negatywnie*
W przypadku negatywnej weryfikacji należy podać powód: ……………………………………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej ze strony spółki:……………..……………………...……………………………..............................

*skreślić niewłaściwe

Zakład Usług Komunalnych w Alwerni Sp. z o.o.
32-566 Alwernia, ul. Sienkiewicza 48
NIP: 628 19 77 964 REGON: 357188197
Tel: +48 (12) 283 25 07, E-mail: zukal@alwernia.pl
Klauzula informacyjna do wniosku realizacji praw osób, których dane dotyczą
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych
w Alwerni Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 48, 32-566 Alwernia. Kontakt do administratora tel.: +48 (12) 283-12 -78
lub mail: zukal@alwernia.pl
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iod@zuk-alwernia.pl lub
pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora.
3.Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym wniosku są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który
pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora
z obowiązków wynikających z prawa (przepisy wynikające z RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes, którym jest w tym
zakresie posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO. Celem przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest zweryfikowania Pani/Pana jako właściwej osoby, wobec której Administrator ma zrealizować żądanie, czy
udzielić stosownych informacji o przetwarzaniu danych osobowych według przesłanego wniosku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty (m. in. firmy świadczące usługi informatyczne
i teleinformatyczne, firmy dostarczające oprogramowania w zakresie księgowym, firmy doradcze czy audytowe), którym
Administrator udostępnił je w ramach współpracy z nimi na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych według art. 28
Rozporządzenia. Odbiorcami danych osobowych są również członkowie rady nadzorczej mający uprawnienia kontrolne
w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia (RODO). Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione innym instytucjom czy
organom działającym na nadrzędnych przepisach prawa, jeśli wykażą prawny interes w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych
(tj.np. policja, sąd).
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji
międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6. Decyzje wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji praw osób, których dane dotyczą i dalej będą przechowywane do
osiągnięcia celu przetwarzania (zabezpieczenia się Administratora przez ewentualnymi roszczeniami ze strony Pani/Pana) jednak
nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał cel przetwarzania w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
7. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich
i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz
prawo do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika
z obowiązku administratora, a także prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej
wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniom wynikających z innych przepisów prawa lub uzasadnionego
interesu Administratora.
8. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw mogą Państwo sporządzić własny wniosek lub skorzystać nieobligatoryjnie
z gotowych wniosków dostępnych na stronie https://zuk-alwernia.pl/ w zakładce RODO/Wnioski do praw osób, które po
wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@zuk-alwernia.pl lub dostarczyć osobiści, czy przesłać listownie na
adres siedziby administratora podany powyżej w punkcie 1.
9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Was dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu, jak również Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi w ramach
realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości
realizacji celu wskazanego powyżej.

