
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

 Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………………..…………………………………………………………………………………
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon, mail,
przez administratora danych Zakład Ślusarski KARKON I Konrad Zaporowicz., 87-400 Golub-Dobrzyń. ul. Szosa Rypińska
50 NIP: 878-166-62-92  w celu informacyjno- marke ngowym.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

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

                                                  data i podpis

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że: 

 administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zakład  Ślusarski  KARKON  I  Konrad  Zaporowicz  zwany  dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacyjno-marke ngowym i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,  podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  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),

 podanie  danych  jest  niezbędne do  wykonania  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze,  w  przypadku
niepodania danych niemożliwe jest ich skuteczne wykonanie, 

 posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę, zawartej pomiędzy Panią/Panem
a administratorem oraz później, tylko jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawne. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią, rozumiem i akceptuje jej warunki.

……………...………………………………………

                                                  data i podpis


