
OŚWIADCZENIE OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEJ DANYCH 

OSOBOWYCH W PRACBAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRACBAZA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Grabskiej 1, 50-079 Wrocław  na podstawie art. 6 

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/W w  celu realizacji umowy. 

…………..………………………… 
(podpis) 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

zostałem/łam*  poinformowany/a* że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest PRACBAZA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Grabskiej 1, 50-079 Wrocław, inspektorem ochrony jest - NIE 

DOTYCZY 

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, podstawą prawna jest 6 ust 1 pkt b 

3. Odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą - NIE DOTYCZY 

4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres - do czasu zakończenia usługi i obowiązywania 

umowy; 

5. Posiadam 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, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6. Mam prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych 

dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy rozporządzenia UE o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7. Podanie przeze zemnie danych osobowych jest konieczne,  jestem zobowiązana/y do ich podania* a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie rozwiązania lub niezawarcie umowy 

8. Dane moje będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany* w tym również w formie profilowania*. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach - NIE DOTYCZY , 

konsekwencją takiego przetwarzania będzie - NIE DOTYCZY 

…………..………………………    
(podpis) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od PRACBAZA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą przy ulicy Grabskiej 1, 50-079 Wrocław informacji handlowej oraz materiałów marketingowych. 

…………..………………………… 
(podpis) 

* niepotrzebne skreślić 

1. 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/ 

2. Nazwa i adres Administratora Danych Osobowych. 

3. Należy podać cel przetwarzania. 

4. Można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją. 

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. 

6. Należy wskazać istotne informacje o zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz informacje o 

znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Np. w jaki 

sposób będą oceniane czynniki osobowe osoby fizycznej, natomiast przykładową konsekwencją takiego 

przetwarzania może być automatyczne odrzucenie elektronicznego wniosku kredytowego czy elektroniczne 
metody rekrutacji bez interwencji ludzkiej 


