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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Branża
spożywcza
Ja, niżej podpisana/y
wyrażam zgod˛e na przetwarzanie
moich danych osobowych, (powyższa zgoda obejmuje też przetwarzanie moich danych wrażliwych)∗ przez: (Administrator danych/ przedstawiciel administratora)
(dane kontaktowe Administrator danych – tel. oraz email/ przedstawiciela administratora) ,
, oraz odbiorców danych osobowych
∗
–
, (kategorie Odbiorców lub dane kontaktowe
Odbiorców danych osobowych – tel. oraz email)
w celach:
. (np. marketingowych), na okres:
. ( okres ustalany ze wzgl˛edu na cel przetwarzania
- np. okres niezb˛edny wynikajacy
˛ z majacej
˛ zastosowanie ustawy, okres określony
w latach, w miesiacach).
˛
Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenie
˛
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
˛
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie
˛
o ochronie
danych.
(podpis)
Wyrażam zgod˛e na przekazanie moich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji mi˛edzynarodowej i potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y
o ewentualnym ryzyku, z którym może si˛e dla mnie wiazać
˛
proponowane przekazanie.
(podpis)
Wyrażam zgod˛e, aby podlegać decyzji, która opiera si˛e wyłacznie
˛
na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec mnie skutki prawne/w podobny
sposób istotnie na mnie wpływa zarówno w przypadku gdy nie polega to na tzw.
profilowaniu, jak i w przypadku w przetwarzania polegajacego
˛
na „profilowaniu” tj. wykorzystaniu moich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczacych
˛
efektów
mojej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si˛e.
(podpis)
Potwierdzam, iż zostałam/em poinformowana/y, że:
1. podanie moich danych w ww. celu jest całkowicie dobrowolne;
2. Administrator danych zamierza przekazać moje dane osobowe do państwa
trzeciego/organizacji mi˛edzynarodowej, a podstawa˛ tego przekazania b˛edzie
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decyzja Komisji stwierdzajaca,
˛ że to państwo trzecie/terytorium/sektor/organizacja
mi˛edzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony*
3. oraz że zapewnia odpowiednie zabezpieczenia za pomoca˛ Artykułu 46, a mi
przysługuje możliwość uzyskania kopii danych . . . ./dane b˛eda˛ udost˛epnione
w miejscu: . . . .*;
4. mam prawo do żadania
˛
dost˛epu do moich danych osobowych w dowolnym
momencie, w tym do:
(a) niezwłocznego sprostowania dotyczacych
˛
mnie danych osobowych, które sa˛ nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
(b) niezwłocznego usuni˛ecia dotyczacych
˛
mnie danych osobowych;
(c) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
i. kwestionuj˛e prawidłowość danych osobowych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiam si˛e usuni˛eciu danych,
iii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do
celów przetwarzania, ale sa˛ one mi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5. przenoszenia danych, w tym do:
(a) otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadajacym
˛
si˛e do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyłam/em
Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
(b) żadania,
˛
by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
6. mam prawo do cofni˛ecia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej
zgody przed jej cofni˛eciem;
7. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w
państwie członkowskim mojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sadz˛
˛ e, że przetwarzanie danych narusza Rozporzadzenie
˛
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
˛
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie
˛
o ochronie danych);
8. podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, a ewentualna˛ konsekwencja˛ niepodania danych b˛edzie niemożność podj˛ecia działań przez Administratora danych/. . . .*;
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9. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
10. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, które
mogłoby prowadzić do tego, że podlegałabym/podlegałbym decyzji opierajacej
˛ si˛e wyłacznie
˛
na takim przetwarzaniu i wywołujacej
˛ wobec mnie skutki
prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływajacej/
˛
Data:
Imi˛e i nazwisko:
Podpis:

*) niepotrzebne skreślić.
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