
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

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

(numer PESEL) 

 

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

(nazwa firmy) 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wejścia 
na teren zakładu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 

                                                                                                        

 

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

                                                                                                      (data, podpis) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BMP sp. z o.o. sp.k. ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz 
b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia przez Administratora 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, realizacja celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (  Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie: 
- podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych (Grupa Azoty Zakłady 

Azotowe Kędzierzyn S.A.) 
d) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli dotyczy. 
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez BMP sp. z o.o. sp.k. ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz. 

f) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza 
zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

h) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest 
dobrowolne, 

i) Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

 

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

                                                                                                      (data, podpis) 


