
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH 

Dane wnioskodawcy: 

Nazwa wnioskodawcy lub jego imię nazwisko:* ......................................................................... 

Adres:*......................................................................................................................................... 

PESEL/REGON:*.................................Telefon:.....................i/lub e-mail: ................................. 

Wnioskuję o udostępnienie danych osoby/osób…………............................................................ 

W zakresie:................................................................................................................................... 

W celu: ......................................................................................................................................... 

Uzasadnienie wniosku (wskazanie podstawy prawnej udostępnienia): 

...................................................................................................................................................... 

Data i podpis wnioskodawcy ......................................................................... 

Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu wnioskodawcy: ...................................................... 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy lub osób, działających w jego imieniu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż: 

 

 
 Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych 

jest: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola 

Rzędzińska 253a, e-mail: kontakt@szpwola.pl, nr tel.: 146792124   

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących  

na mocy przepisów RODO praw, może Pan/i skorzystać ze wskazanych danych  

kontaktowych lub skontaktować się z inspektorem ochrony danych: za pośrednictwem  

poczty elektronicznej: firma.tomaszpilch@onet.pl  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

 Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizowaniem otrzymanego wniosku, a także w 

celu obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją wniosku, na podstawie naszego 

prawnie uzasadnionego interesu. 

 Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów 

prawa, a także kancelarie prawne, operatorzy pocztowi, firmy kurierskie. 

 Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 

(poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, 

jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO 

pisząc na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. 

 Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wniosku. 

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
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