…………………………………………………….
(miejscowość i data)
Wnioskodawca:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Administrator:
Fundacja „Przylądek Nadziei”
ul. Ślężna 114s/1
53-111 Wrocław
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY
PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Na podstawie art. 15 ust. 1 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1),
Wnioskodawca niniejszym wnosi o potwierdzenie, czy Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące
Wnioskodawcy, a jeżeli tak wnosi o umożliwienie dostępu do nich oraz przekazanie informacji zawierających1:
q
q
q
q
q
q
q
q

1.

cele przetwarzania danych Wnioskodawcy;
kategorie poszczególnych danych osobowych Wnioskodawcy;
informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe Wnioskodawcy zostały lub zostaną ujawnione,
w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych Wnioskodawcy, a gdy nie jest to możliwe,
kryteria ustalania tego okresu;
informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
wszelkie dostępne informacje o źródle pozyskania danych osobowych Wnioskodawcy;
informacje o podejmowaniu przez Administratora zautomatyzowanych decyzji wobec Wnioskodawcy, w tym m.in. w
oparciu o profilowanie, a jeśli tak to również informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Wnioskodawcy.

Czy Wnioskodawca wnosi o wydanie kopi danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora?
q TAK
q NIE

2.

W przypadku wybrania odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie formy udostępnienia kopii danych osobowych 2:
q forma elektroniczna.................................................
q inna - jaka? ..............................................................

3.

Wnioskodawca wnosi o udostępnienie kopii3:
q wszystkich danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy podlegających przetwarzaniu przez Administratora;
q tylko wybranych danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora tj.:
qimię i nazwisko,q adres zamieszkania, qinne (proszę wskazać) ............................................

...........................................
czytelnie imię i nazwisko
Wnioskodawcy

1

Należy zaznaczyć wybrane żądania.
Należy zaznaczyć wybrane żądania.
3
Należy zaznaczyć wybrane żądania.
2

