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WNIOSEK 

O REALIZACJĘ PRAW OSOBY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/679 (RODO) 
 

 
Proszę o czytelne wypełnienie wniosku (drukowanymi literami) i wstawienie znaku X we właściwym kwadracie (polu 
wyboru). 
 
INFORMACJA O OSOBIE SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 

 
A. Dodatkowe informacje pozwalające na identyfikację składającego wniosek (należy zaznaczyć  właściwe kwa-

draty): 
1.  klient Hartika Sp. z o.o. 
2.  pracownik / były pracownik Hartika Sp. z o.o. 
3.  osoba związana kiedykolwiek z Hartika Sp. z o.o. umową cywilnoprawną: umowa zlecenie, umowa o 

 dzieło 
4.  żadna z powyższych osób 

 
B. Dane personalne: 
 

Imię/imiona ______________________________________________________________ 
 

Nazwisko  ______________________________________________________________ 
 

Numer NIP ______________________________________________________________ 
 
C. Dane kontaktowe: 
 

Adres korespondencyjny 
 
Ulica  ______________________________________________________________ 

 
Nr domu ______________________________________________________________ 
 
Nr lokalu ______________________________________________________________ 

 
Miejscowość  ______________________________________________________________ 
 
Kod pocztowy ______________________________________________________________ 

 
Nr telefonu ______________________________________________________________ 

 
E-mail  ______________________________________________________________ 
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TREŚĆ WNIOSKU 
 
D. Forma udzielenia odpowiedzi/realizacji wniosku: 
 

1.  odpowiedź / realizacja wniosku w formie papierowej, przesłana na adres do  korespondencji. 
2.  odpowiedź / realizacja wniosku w formie elektronicznej, przesłana na adres e-mail. 

 
E. Rodzaj wnioskowanej informacji: 
 

1.  prawo do informacji (obowiązek informacyjny)  
2.  cofnięcie zgody na cele marketingowe 
3.  sprostowanie danych (proszę o podanie rodzaju danych osobowych podlegających sprostowaniu 

 lub uzupełnieniu oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających żądanie lub złożenie dodatko-
 wego oświadczenia): 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
4.  kopia danych osobowych klienta podlegających przetwarzaniu przez Spółkę (proszę o określenie 

 zakresu dokumentów / informacji jakie mają podlegać przygotowaniu):  
 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
5.  usunięcie danych 
6.   ograniczenie przetwarzania 
7.  przeniesienie danych (proszę o podanie danych teleadresowych nowego administratora danych): 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
8.  sprzeciw (proszę o wskazanie, wobec jakiego celu przetwarzania klient wnosi sprzeciw): 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
podpis osoby __________________________________ 
 
 
Miejscowość: __________________________________ 
 
 
Data:   __________________________________ 


