
Załącznik nr 2 - Formularz korzystania z praw przysługujących na mocy GDPR 
(RODO) 

Prosimy o skorzystanie z niniejszego formularza w przypadku realizacji praw wynikających z 
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. Prosimy o 
wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na nasz adres korespondencyjny lub adres 
e-mail.  

Adresat:  

Textilomanie s.r.o., IČ: 047 88 494 
Adres siedziby: Lidická 700/19, 602 00 Brno 
E-mail: info@przytulnemieszkanie.pl  
Telefon: + 420 732 125 569 
Adres do korespondencji: Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice  

Identyfikacja wnioskodawcy  

(Proszę podać swoje dane identyfikacyjne, w szczególności imię, nazwisko, adres lub inne 
dane, na podstawie których firma może zidentyfikować użytkownika).  

Niniejszym informuję, że korzystam z następujących praw w związku z przetwarzaniem 
moich danych osobowych na mocy rozporządzenia. 

� Proszę o dostęp do moich danych osobowych 

(Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym 
ich kopię)  

� Proszę o poprawienie następujących danych osobowych dotyczących mojej osoby 

(Proszę wskazać, jakie niedokładne dane osobowe chcesz poprawić i w jaki sposób chcesz to 
zrobić)  

� Proszę o usunięcie następujących danych osobowych dotyczących mojej osoby 

(Proszę wskazać, jakie dane osobowe chcesz usunąć)  

 

� Wnoszę o ograniczenie przetwarzania następujących danych osobowych dotyczących 
mojej osoby z powodów opisanych poniżej  



(Proszę wskazać, jakie przetwarzanie danych osobowych chcesz ograniczyć i z jakich 
powodów)  

� Proszę o wycofanie mojej zgody na przetwarzanie danych osobowych  

(Jak najdokładniej opisz, jaką zgodę chcesz wycofać)  

� Proszę o pozyskanie i przekazanie danych osobowych 

(Wskaż, jakie dane osobowe chcesz otrzymać i jakiemu administratorowi ewentualnie chcesz 
je przekazać)  

� Zgłaszam sprzeciw 

(Jak najdokładniej opisz, czemu sprzeciwiasz się w związku z przetwarzaniem Twoich danych 
osobowych)  

Potwierdzam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w tym formularzu są poprawne i 
prawdziwe oraz że jestem upoważniony do korzystania z niego. Przyjmuję do wiadomości, że 
jeżeli niniejsze oświadczenie okaże się nieprawdziwe, przyjmuję na siebie odpowiedzialność i 
konsekwencje związane z przetwarzaniem danych osobowych podanych w niniejszym 
wniosku. 

 

 

 

 

Podpis  

(Obowiązkowy tylko w przypadku przesyłania tego formularza w formie papierowej)  

 

 

 

Data  

(Podaj datę wysłania formularza)  

 



Informacje o działaniach podjętych w związku z wnioskiem zostaną przekazane w ciągu 
jednego miesiąca od jego otrzymania. Ze względu na złożoność i liczbę wniosków termin ten 
może w razie potrzeby zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W tym samym terminie 
zostaniesz poinformowany o przedłużeniu terminu i jego przyczynach. Jeżeli wniosek nie 
zostanie rozpatrzony pozytywnie, w ciągu miesiąca od jego otrzymania poinformujemy Cię o 
przyczynach odmowy oraz o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego i 
skorzystania z ochrony sądowej. Jeżeli uznamy, że żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione 
lub nieracjonalne, mamy prawo odmówić jego przyjęcia lub pobrać opłatę w rozsądnej 
wysokości, zależnej od kosztów administracyjnych. Przed naliczeniem opłaty poinformujemy 
Cię o jej wysokości i poprosimy o zgodę na rozpatrzenie wniosku o opłatę.  

 

 


