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Wniosek o wpis/zmianę/usunięcie* czynności przetwarzania danych osobowych 

 

1. Nazwa czynności przetwarzania: ………………………………………………………………………………………..  

2. Oznaczenie Administratora i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania  

oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu 

nadany: 

Administrator:  ……………………………………………………………….………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Nr domu: ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Nr lokalu:  ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Miejscowość:  ………………………………………………………………….……………………………………………… 

Kod pocztowy:  ………………………………………………………………….……………………………………………… 

3. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych na podstawie  

art. 28 Rozporządzenia RODO,  adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania  

– w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi: 
 

☐ Administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie 

danych innemu podmiotowi (art. 28 Rozporządzenia RODO). 
 

W przypadku powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi – nazwa i adres 

siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania podmiotu, któremu powierzono 

przetwarzanie danych osobowych: ……………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia czynności przetwarzania: 

     Dane osobowe:  

☐ zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących; 

☐ przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa (należy podać przepis prawa)………………..…………….………. 
 

……………………………………………………………………………..….……………………………….………….………; 

 

☐ przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy  

na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
 



☐ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych 

dla dobra publicznego; 
 

☐ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie 

nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; 
 

  Dane osobowe, szczególnej kategorii (tzw. wrażliwe): 

☐ osoby, których dane dotyczą, będą wyrażać na to zgodę na piśmie; 

☐ przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie bez zgody osoby, której dane 

dotyczą, jej danych osobowych – w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać 

odniesienie do przepisu tej ustawy: ……………………………………………………………………………… 
 

 ………………………………………………………………………..……………………………………………………………; 

☐ przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie  

lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego  

lub kuratora; 
 

☐ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań Administratora danych odnoszących 

się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest 

określony w Kodeksie Pracy; 
 

☐ przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 

medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem 

lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług 

medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. 
 

5. Cel przetwarzania danych osobowych dla czynności przetwarzania: ……………………………….… 

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

6. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane: …………………………………………………………. 

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

 

7. Zakres danych przetwarzanych dla czynności: 

I. Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o osobach:  

☐ nazwiska i imiona 

☐ imiona rodziców 

☐ data urodzenia 

☐ miejsce urodzenia 

☐ adres zamieszkania lub pobytu 

☐ numer ewidencyjny PESEL 

☐ Numer Identyfikacji Podatkowej 



 

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Stalmacha 18, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 

Zał. 8 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych „Wniosek 

o wpis/zmianę/usunięcie czynności przetwarzania danych 

osobowych” 

WERSJA 1.0 

Obowiązuje od 01-10-2018 

 

☐ miejsce pracy 

☐ zawód 

☐ wykształcenie 

☐ seria i numer dowodu osobistego 

☐ numer telefonu 

II. Inne dane osobowe, oprócz wymienionych w pkt. I, przetwarzane dla czynności 

– należy podać, jakie:…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Dane przetwarzane dla czynności:  

a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:  

☐ pochodzenie rasowe 

☐ pochodzenie etniczne 

☐ poglądy polityczne 

☐ przekonania religijne 

☐ przekonania filozoficzne 

☐ przynależność wyznaniową 

☐ przynależność partyjną 

☐ przynależność związkową 

☐ stan zdrowia 

☐ kod genetyczny 

☐ nałogi 

☐ życie seksualne 

b) dotyczą:  

☐ skazań 

☐ mandatów karnych 

☐ orzeczeń o ukaraniu 

☐ innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 
 

8. Sposób zbierania danych dla czynności, w szczególności informacja, czy dane  

do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane 

dotyczą.  

Dane osobowe będą zbierane:  

☐ od osób, których dotyczą 

☐ z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą 

 



9. Sposób udostępniania danych dla czynności, w szczególności informacja, czy dane  

dla czynności są udostępniane innym podmiotom innym niż upoważnione  

na podstawie przepisów prawa. 
 

Dane ze zbioru będą udostępniane:  

☐ podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa: ………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. 

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

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

 

 

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

(imię i nazwisko oraz stanowisko właściciela zasobu danych) 

 

11. Ocena czynności przetwarzania w odniesieniu do niezbędności i proporcjonalności 

zbieranych danych w stosunku do celu. 

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 

  

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

                      (data złożenia wniosku)                                                                                                (imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 

 

 

   ..…………………...……………………………….. 

                                                                                                                                                  (imię i nazwisko IOD)
 

 

*) 
niepotrzebne skreślić 


