Formularz sprzeciwu/żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych
przez Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Za pomocą niniejszego formularza możliwe jest przesłanie do Wydawnictwa Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej
jako Wydawnictwo) sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak i żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przekazania danych. Prawa te przysługują osobom, których dotyczą
przetwarzane dane, na podstawie art. 15 – 21 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.
Chcąc skorzystać z w/w praw, mogą Państwo wypełnić niniejszy formularz, a następnie odesłać go drogą elektroniczną – na
adres e-mail wskazany w Polityce prywatności Wydawnictwa, bądź (po podpisaniu) przesłać go na adres Wydawnictwa listem
poleconym. Skorzystanie z niniejszego formularza nie ma charakteru obowiązkowego – wierzymy jednak, że ułatwi Państwu
sformułowanie roszczeń w sposób pozwalający nam na ich jak najsprawniejsze rozpoznanie.
Jednocześnie informujemy, iż Wydawnictwo odpowiada za dane, które zostały powierzone mu jako administratorowi – tym
samym nie jest uprawnione do zarządzania danymi, które osoby trzecie przetwarzają z wykorzystaniem oferowanych przez
Wydawnictwo usług. W sytuacji, gdy Państwa sprzeciw bądź żądanie dotyczy tego rodzaju danych, Wydawnictwo niezwłocznie
przekaże przesłaną wiadomość administratorowi danych. Wydawnictwo nie ma wpływu na decyzję wspomnianego
administratora danych.

1. Rodzaj żądaniai:
 sprzeciw wobec przetwarzania;
 dostęp do danych;
 sprostowanie danych;
 usunięcie danych (Prawo do bycia zapomnianym);
 ograniczenie przetwarzania danych.
2. Dane pozwalające na Państwa identyfikację:

Prosimy o podanie danych, które pozwolą na Państwa identyfikację – imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, które
wedle Państwa wiedzy przetwarza obecnie Wydawnictwo, a które pozwolą na określenie tożsamości i potwierdzenie, że będące
przedmiotem żądania dane dotyczą właśnie Państwa. Przekazane dane zostaną użyte jedynie w procesie identyfikacji w
zakresie niezbędnym do określenia które przetwarzane przez Wydawnictwo dane dotyczą Państwa.

3. Zakres żądania:

Prosimy o określenie zakresu danych, których dotyczy Państwa żądanie. W przypadku nieuzupełnienia w/w pola, Wydawnictwo
przyjmie, iż żądanie dotyczyć będzie wszelkich przetwarzanych danych.

4. Uzasadnienie:

Uzupełnienie powyższej rubryki nie jest obowiązkowe, ale znacząco przyspieszy rozpoznawanie Państwa sprzeciwu bądź
żądania. Prosimy o wskazanie podstaw żądania.

5. Żądam przekazania danych bezpośrednio administratorowiii:
 tak, na adres:

Prosimy o podanie danych kontaktowych podmiotu, któremu przekazane mają zostać dane. Podanie adresu e-mail nowego
administratora umożliwia najszybsze przekazanie danych.

 nie
6. Żądam ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpoznania sprzeciwu/żądania usunięcia
danychiii:
 tak
 nie

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w okresie ograniczenia ich przetwarzania w
zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych na moją rzecz przez Wydawnictwo iv:
 tak
 nie
Chcąc dalej umożliwić Państwu korzystanie z naszych usług w okresie ograniczenia przetwarzania danych w związku z
wniesionym sprzeciwem bądź żądaniem usunięcia danych musimy uzyskać Państwa zgodę na przetwarzanie danych w tym
zakresie. Bez zgody przez w/w czas Wydawnictwo uprawnione będzie jedynie do przechowywania Państwa danych - do
wszelkich innych czynności, z wyjątkiem tych dozwolonych w myśl przepisów prawa, niezbędne będzie wyrażenie zgody.
Wyrażoną zgodę mogą Państwo odwołać za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adresy wskazane w polityce prywatności
Wydawnictwa. W ten sam sposób możesz również zgodę wyrazić, jeżeli nie zrobisz tego wypełniając niniejszy formularz.

Informacje:
Zastrzegamy, iż w niektórych przypadkach Państwa żądanie zaprzestania bądź ograniczenia
przetwarzania danych może skutkować ograniczeniem zakresu w jakim Wydawnictwo będzie w stanie
świadczyć na Państwa rzecz usługi. W takim wypadku poinformujemy Państwa o tym fakcie i
poprosimy o potwierdzenie sprzeciwu bądź żądania.
Przesłanie niniejszego formularza jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych
w nim danych osobowych przez Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w ramach
rozpoznania sprzeciwu bądź żądania, w tym w celu ew. kontaktu z osobą zgłaszającą w celu
zgromadzenia dalszych informacji. Dane przetwarzane będą przez Wydawnictwo do momentu
rozpoznania sprzeciwu bądź żądania.

____________________________
Data, czytelny podpisv

i

Prosimy o zaznaczenie właściwego pola. W przypadku wielu żądań bądź żądań dotyczących wielu osób – prosimy o

wypełnienie dodatkowych formularzy.
ii

Część piątą należy wypełnić wyłącznie w przypadku żądania przekazania danych osobowych.

iii

Część szóstą i siódmą należy wypełnić wyłącznie w przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych.

iv

Część szóstą i siódmą należy wypełnić wyłącznie w przypadku złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych osobowych.

v

Formularz należy podpisać w przypadku jego przesłania pocztą tradycyjną. Formularz przesyłany za pośrednictwem

wiadomości e-mail nie wymaga podpisu.

