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Uwaga: niniejsza informacja musi zostać dostarczona do Izby w ciągu 7 dni od daty wpłaty za egzamin!!! 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT za egzamin czeladniczy / mistrzowski / sprawdzający* 

następującej osoby: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

w zawodzie: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data wpłaty za egzamin: ………………………………………………………………………………….. 

Dane do faktury VAT: 

1. Pełna nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nr NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                  

* Właściwe podkreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Niniejszym administrator Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (KRS: 0000034337), 

mail:rodo@izbarzem.pl, tel.: 52 3226001, informuje, że celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wystawienie faktury; dane 

osobowe jakie posiadamy zawarte są w niniejszym formularzu. Informujemy że: administratorem danych osobowych jest Kujawsko - 

Pomorska Izba Rzemiosło i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mająca siedzibę przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy, która nie 

powołała inspektora ochrony danych osobowych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana uzyskana zgoda na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 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 oraz uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury. 

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty do tego uprawnione w związku z wystawieniem faktury,                  

w szczególności będą to dostawcy usług, którym administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. 

dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie skutkować brakiem wystawienia faktury. 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie 

danych, prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych 

osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze 

względu na moją sytuację w przypadkach, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych 

przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody i odbywa się w sposób 

zautomatyzowany. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres tut. Izby: 

rodo@izbarzem.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Nie 

będziemy profilować Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane 

organizacjom międzynarodowym. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat po zakończeniu roku, w którym została 

wystawiona faktura VAT.  

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………………………………………………… 

         Pieczęć i podpis przedsiębiorcy 
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