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WNIOSEK 

o udzielenie informacji 

 

Na podstawie  art. 13  ust. 1 pkt a, b, c,   oraz art. 15 ust. 1 pkt  b, c, d, e, f, g, h Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wnoszę o pisemne udzielenie informacji o: 

- tożsamości i danych kontaktowych administratora danych osobowych oraz, gdy ma to zastosowanie, 

tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela (art. 13 ust. 1 pkt a) *;  

- danych kontaktowych inspektora ochrony danych (art. 13 ust. 1 pkt b) *;  

- celu /celach przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania (art. 13 ust. 1 pkt c) *;  

- kategoriach odnośnych danych osobowych  (art. 15 ust. 1 pkt b) *; 

- informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w 

szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych                                    

(art. 15 ust. 1 pkt c) *;  

- planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego 

okresu (art. 15 ust. 1 pkt d) *;  

-  prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania (art. 15 ust. 1 pkt e) *;  

-  prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 15 ust. 1 pkt f) *;  

- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich 

źródle (art. 15 ust. 1 pkt g) *;  

- informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 

ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także 



o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą (art. 15 

ust. 1 pkt h) *.  

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

 

………………………………….. 

(podpis) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


