
Załącznik do Procedury realizacji praw Podmiotu Danych    

ADMINISTRATOR DANYCH 

SPZOZ w Siennicy 

ul. Akacjowa 2A 

05-332 Siennica 

WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:  

2. Dane kontaktowe1:  

Adres korespondencyjny:  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

 

3. Inne dane ułatwiające weryfikację tożsamości wnioskodawcy i wyszukanie ich w zasobach 

przetwarzanych przez Administratora2 (np. PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail, nr klienta): 

 

 

 

 

 

 

4. Wnioskuje o:  
 

Prawa osób, których dane dotyczą  

(przy właściwym proszę wpisać X) 

Informacje dodatkowe na temat zgłaszanego żądania 

(np. zakres czynności materialnoprawnych realizowanych w Urzędzie, pomocnych do ustalenia 
miejsc przetwarzania danych osobowych w zasobach informacyjnych Administratora, wskazanie: 
zaktualizowanych danych osobowych / podmiotu, do którego dane mają być przeniesione / celu 
przetwarzania objętego sprzeciwem) 

Dostęp do treści swoich danych 
oraz żądanie otrzymania ich kopii 
(art. 15 RODO3) 

 
 

Prawo do sprostowania danych (art. 
16 RODO) 

 
 

Usunięcie danych – „prawo do bycia 
zapomnianym” (art. 17 RODO) 

 
 

Ograniczenie przetwarzania danych 
(art. 18 RODO) 

 
 

Przeniesienie danych (art. 20 RODO)   

Sprzeciw wobec przetwarzania 
danych (art. 21 RODO) 

 
 

                                                           
1 Pani/Pana dane kontaktowe są niezbędne do zapewnienia komunikacji i przekazania informacji zwrotnej o potwierdzeniu lub odmowie 
realizacji prawa, którego dotyczy wniosek. Prosimy o podanie przynajmniej jednej kategorii danych kontaktowych. 
2 Proszę o uzupełnienie, o ile te dane były przekazywane w ramach czynności materialnoprawnych wykonywanych w Urzędzie Miasta 
Poznania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji podmiotu danych, miejsc przetwarzania danych osobowych 
w zasobach informacyjnych Administratora lub zakresu żądania, Administrator na każdym etapie uprawniony jest do żądania 
od wnioskującego podania informacji uzupełniających. 
3 RODO - Rozporządzenie 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) 

 



 
 

5. Dodatkowe informacje:  

 

 

 

6. Sposób przekazania odpowiedzi o zrealizowaniu lub odmowie żądań objętych wnioskiem: 
 

Osobiście w siedzibie Administratora  

Elektronicznie na adres  

(podać adres e-mail) 

 

Pisemnie na adres  

(proszę podać adres, na który ma być wysłana odpowiedź) 

 

 

Załączniki: 

1. …………………………………………. 
 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                         Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZOZ w Siennicy z siedzibą ul. akacjowa 2A, 05-332 Siennica. 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@assay.pl lub pisemnie na 

adres: ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Administrator przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z postanowieniami RODO 

oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, 

w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów: a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celu obsługi wniosku o realizację prawa osoby, której dane dotyczą, b) 

realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak: umożliwienie sprawnej obsługi wniosku, 

w tym komunikacji pomiędzy stronami, ustalenie lub dochodzenie roszczeń albo obrona przed roszczeniami. Ma Pani/Pan 

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

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w 

rozdziale 3 RODO. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w celu zrealizowania obowiązujących go 

przepisów dotyczących archiwizowania danych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, np. ochrony 

ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest konieczne do złożenia wniosku. Odbiorcami Pani/Pana 

danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z 

Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

mailto:iod@assay.pl

