
I. Dane Administratora   

 

Commercecon spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

spółka komandytowa 

 

Ul. Inwestycyjna 5, 

Konstantynów Łódzki 

95-050;  

Marcin Polit, 

iod@commerceco

n.pl   

Łukasz Kowalski, 

it@commercecon.pl 

II. Dane zgłaszającego  

 

Imię  Nazwisko  Dane adresowe  Dane kontaktowe  

   

 

 

Preferowana przez zgłaszającego forma kontaktu  

elektroniczna) 

 

 

III. Żądanie Zgłaszającego  

 

III.A Żądanie dostępu i informacji  

(należy zaznaczyć właściwe) 

Wnoszę o udzielenie informacji, czy Administrator przetwarza moje dane osobowe, a jeżeli tak 

proszę o wskazanie: 

 Jakie dane przetwarzane są przez Administratora (kategoria danych) 

 W jakim celu Administrator przetwarza dane osobowe 

 Jaki jest czas przetwarzania danych przez Administratora 

 Kategorii odbiorców danych osobowych, w tym udostępnieniu danych poza obszar UE 

oraz podstawach udostępnienia 

 Jakie prawa przysługują osobie, której dane przetwarza Administrator 

 Źródła pozyskania danych przez Administratora 

 Czy przetwarzanie obejmuje profilowanie   

 

Wnoszę o przesłanie kopii danych przetwarzanych przez Administratora za pośrednictwem 

poczty elektronicznej ……………………………….. / na adres ……………………………………….. 

 

 

 UZASADNIENIE  



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

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

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

 

II.B Żądanie sprostowania danych   

 

W związku  z przetwarzaniem moich danych przez Administratora niniejszym informuję, że 

przetwarzane dane są nieprawidłowe. 

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

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

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

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

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

(należy wskazać, na czym polega wadliwość danych oraz wskazanie prawidłowych danych) 

 

 

W związku z powyższym, wnoszę o ich sprostowanie.  

 

Na czas prowadzenia czynności wyjaśniających przez Administratora, wnoszę / nie wnoszę o 

ograniczenie przetwarzania danych w ww. zakresie.  

II.C Żądanie przeniesienia danych   

 

 

 

 W związku  z przetwarzaniem moich danych przez Administratora w sposób 

zautomatyzowany, niniejszym wnoszę o przekazane przez Administratora kopii danych 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego za pośrednictwem poczty elektronicznej 

……………………………………..….. / na adres ……………………………………….. 

 

 W związku  z przetwarzaniem moich danych przez Administratora w sposób 

zautomatyzowany, niniejszym wnoszę o przekazanie kopii danych podmiotowi 

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

…………. (oznaczenie podmiotu, w tym dane kontaktowe) 

 

 



UZASADNIENIE  

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

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

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

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

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

 

III.D Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

(należy zaznaczyć właściwe) 

 

 Wnoszę o ograniczenie przetwarzania danych: 

 

 Wszystkich danych  

 Danych w zakresie …………………………………………………………………………………. 

 

 

 UZASADNIENIE  

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

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

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

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

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

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

 

 

 Wnoszę o usunięcie danych: 

 

 Wszystkich danych  

 Danych w zakresie …………………………………………………………………………………. 

 

 

UZASADNIENIE  

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

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

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

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

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

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



 

 

III.E Sprzeciw Podmiotu danych 

 

POUCZENIE 

Podmiot danych ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych jego dotyczycących, 

wyłącznie wówczas gdy: 

1) Administrator przetwarza dane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

lub 

2) Administrator przetwarza dane w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów. 

Jeżeli przetwarzanie następuje na innej niż ww. podstawie, prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje. 

 

 Wnoszę o ograniczenie przetwarzania danych: 

 

 Wszystkich danych  

 Danych w zakresie …………………………………………………………………………………. 

 

 UZASADNIENIE  

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

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

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

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

 

 

Lista załączników  

(Jeżeli zgłaszający składa załączniki) 

 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

 

Pouczenie  

 

1. Rubryki formularza niedotyczące zgłoszenia należy przekreślić. Jeżeli cała treść żądania nie została ujęta w 

dedykowanej rubryce, dalszą część żądania należy zawrzeć na osobnych kartach. 

2. Administrator powołał IOD / ABI / ASI odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych. Dane 

kontaktowe IOD / ABI / ASI ...............................................  

3. Administrator informuje, że przesłanie kopii przetwarzanych danych poprzedzone jest czynnościami 

weryfikującymi zgłoszenie, w szczególności środkami zabezpieczającymi przed nieuprawnionym 

udostępnieniem danych. 



Pierwsze udostępnienie danych na żądanie Podmiotu danych jest bezpłatne, udostępnienie dalszych kopii 

może podlegać każdorazowo opłacie nie wyższej niż 0000 pln.  

4. Podmiot danych może wnieść skargę do organu nadzoru (wskazać dane organu) 

 

 


