RETAIL TRADE - ul. Gwiezdna 8/4 - 82-300 Elbląg
www.retailtrade.pl - email: biuro@retailtrade.pl
tel: +48 695 596 596 - tel: +48 691 196 196

……………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………………
……………………………………………
(Adres korespondencyjny)

……………………………………………
(Adres e-mail)

WNIOSEK O COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) cofam zgodę na przetwarzanie przez PGZ Stocznia
Wojenna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością moich danych osobowych.

……………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

WNIOSEK O SPROSTOWANIE / USUNIĘCIE /PRZENIESIENIE/ OGRANICZENIE PRZETWARZANIA*
DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją praw przysługujących na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wnoszę o:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(jeśli jest to możliwie należy wskazać jakich danych osobowych dotyczy przedmiotowy wniosek, opisać żądanie)

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji podstaw żądania oraz realizacji zgłoszenia w
zakresie wniosku o sprostowanie / usunięcie / przeniesienie / ograniczenie* przetwarzania danych osobowych.

……………………………………………
(preferowany kontakt)

……………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

*nie potrzebne skreślić

Tryb przekazania wniosku i dalszego postępowania
1. Wnioskodawca może złożyć stosowny wniosek do Administratora Danych Osobowych:
 wysyłając na adres Retail Trade Karol Kadłubowski, ul. Gwiezdna 8/4, 82-300 Elbląg
 wysyłając na adres email: biuro@retailtrade.pl;
2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłane w ustawowym terminie, tj. najpóźniej w terminie miesiąca. W przypadku
skomplikowanego charakteru żądania i liczby żądań okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: e-mail: biuro@retailtrade.pl

NIP 5782741321
REGON 281488877

KONTO PLN 84 1140 2017 0000 4702 1302 5605
KONTO EUR IBAN PL28114020170000441201375377 SWIFT/BIC COD: BREXPLPWMUL

