
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku 
ul. Główna 94, 32-608 Osiek 

tel. +48 (33)48 41 888 
 

Wniosek  

Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Dane Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą:  

Dana identyfikacyjna Wnioskodawcę w posiadaniu, której jest 

GCKCiS w Osieku: 

 

Nr telefonu*  

Proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek w formie: 

 Pisemnej – należy wskazać adres do korespondencji listownej; 

 Elektronicznej – należy wskazać adres e-mail; 

 Innej (określić, w jakiej) 

 

* dana niewymagana 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych: 

 (zaznacz właściwe pola kwadratów) 

        potwierdzenie, czy moje dane są przetwarzane  

        dostarczenie kopii moich danych osobowych 

         informację o celu przetwarzania moich danych osobowych 

         informację o kategoriach przetwarzanych danych osobowych  

         informację o odbiorcach moich danych osobowych 

         informację o przewidywanym okresie retencji moich danych osobowych  

        informację w zakresie prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się przetwarzaniu moich danych 

osobowych oraz do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 

         informację odnośnie źródła pozyskania moich danych osobowych (jeżeli nie zostały one uzyskane ode mnie) 
 

         informację, czy moje dane osobowe wykorzystywane są w zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji mającym 

skutki prawne dla mnie (w tym profilowaniu), a jeśli tak, to proszę o wskazanie jego zasad i konsekwencji dla mnie; 
 

         informację, czy moje dane osobowe przekazywane są za granicę, a jeśli tak, to jakie środki bezpieczeństwa są stosowane  

w zakresie ich przekazywania 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Przyjmuję do wiadomości, że wniosek będzie skuteczny dopiero po zweryfikowaniu mojej tożsamości.  

Realizacja wniosku nastąpi w terminie do 30 dni licząc od daty odnotowania wpłynięcia wniosku na wskazane w klauzuli 

informacyjnej dane kontaktowe/adresowe (pkt. 9 klauzuli poniżej). 
 

W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony do 90 dni, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y  

w stosownej korespondencji przesłanej na podane dane przez Panią/Pana w składanym wniosku ze wskazaniem przyczyn 

opóźnienia. 

 
 Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie https://kultura.osiek.pl/ w zakładce RODO. 

 

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

   Data i miejscowość                                                                                                                        Podpis osoby wnioskującej 

 

 

Wypełnia Administrator: Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana pozytywnie/negatywnie* 

 

W przypadku negatywnej weryfikacji  należy podać powód: ……………………………………………………………………... 

 

Data i podpis osoby upoważnionej ze strony GCKCiS………..……………………...……………………………....................... 

 

 *skreślić niewłaściwe 

https://kultura.osiek.pl/

