
Bochnia, dnia ……………… 

……………………………………. 
            Imię i Nazwisko 

 

……………………………………. 
             Numer telefonu 

……………………………………. 
                   Adres e-mail 

ZGODA NA PRZETWARZANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 s.1 ), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Kopalnia Soli Bochnia 
Sp. z o.o., jako Administratora Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji usługi i w zakresie 

niezbędnym do jej wykonania. 

______________________    
          (czytelny podpis) 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 ( Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119 s.1 ), zwanego w dalszej części RODO, podajemy poniższe informacje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o. o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia; 

tel. (14) 615 24 02, e-mail: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl; 

2. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wobec jego niepowołania w Spółce, wykonuje Administrator Danych 

Osobowych wskazany w pkt. 1; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, wyłącznie na podstawie wyrażonej 

przez Państwa zgody, o której mowa w art. 6  ust. 1 lit. a  RODO; 

4. Zgoda o której mowa w pkt. 3 jest zgodna  w swej formie i charakterze z zapisem art. 4  pkt. 11 RODO; 

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez osoby upoważnione do tego przez Administratora Danych 

Osobowych, czyli działające na podstawie jego polecenia, o którym mowa w art. 29 RODO; 

6. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e RODO Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch miesięcy po realizacji 

usługi, a po tym okresie, dane te zostaną niezwłocznie i trwale usunięte; 

7. Zgodnie z art. 15 – 22 RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

8. Zgodnie z art. 77 pkt 1 RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

__________________________ 

                                                                                                                                  (czytelny podpis) 


