Załącznik nr 6 do Regulaminu przechowywania i ochrony danych osobowych
w Kujawsko - Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
WRAZ Z POINFORMOWANIEM OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ DANE OSOBOWE

W związku z …............................................................ ........................
(należy podać cel przet warzania da nych osobo wych, np. z procesem rekrutacji, pełnieniem funkcji, itp)

*wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (*właściwe przekreślić) na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem moich danych osobowych jest Kujawsko - Pomorska Izba
Rzemiosło i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy mająca siedzibę przy ul.
Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy;
 podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.) oraz przepisy wykonawcze,
 moje dane osobowe w zakresie:
nazwiska i imiona

Numer Identyfikacji Podatkowej

imiona rodziców

miejsce pracy

data urodzenia

zawód

miejsce urodzenia

wykształcenie

adres zamieszkania lub pobytu

seria i numer dowodu osobistego

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

Adres e-mail

Inne ……………………………………

*należy zaznaczyć udostępniane rodzaje danych haczykiem, a pozostałe rodzaje danych przekreślić w
sposób uniemożlwiający późniejsze modyfikacje.

które mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w niniejszej zgodzie.
 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może skutkować
brakiem możliwości realizacji ww. celu,
 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, oraz usunięcia jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą,
 Dane osobowe zostały uzyskane od ………………………………………………… i
w związku z tym mam prawo do pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania
ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wypadach
przewidzianych w ww. ustawie.
*pkt 7 dotyczy jedynie przypadku gdy dane osobowe zostały zebrane nie bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą.

……………………………….
Miejscowość i data

……...………...…………………..
Czytelny podpis

