ŻĄDANIE NA PODSTAWIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH (RODO) Rozdział III – PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W celu dokonania potwierdzenia przez nas Pani/Pana tożsamości i umożliwienia
nam wyszukania dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o udzielenie odpowiedzi
na kilka pytań w poniższym formularzu. Prosimy pamiętać o podpisaniu formularza.

Numer sprawy (do wypełnienia
przez Cybercom)

1. DANE OSOBOWE
Imię
Nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
Numer PESEL/Numer KRS (dla spółek) opcjonalnie
E-mail
Prosimy pamiętać, żeby nie podawać żadnych wrażliwych danych osobowych w polach tekstowych poniżej.
Zamiast tego prosimy o podanie swojego numeru telefonu i wskazanie, że dodatkowe informacje mogą zostać
przekazane w rozmowie telefonicznej.
Pani/Pana numer telefonu do kontaktu w
przypadku pytań
 TAK, poproszę o kontakt telefonicznyc w celu udzielenia dalszych informacji związanych z wnioskiem
2. RODZAJ ŻĄDANIA

 TAK, żądam dostarczenia kopii danych pokazującej, jakie dane osobowe mnie dotyczące przetwarza
Cybercom
Prosimy o obowiązkowe wypełnienie Działu 3 poniżej.

 TAK, żądam sprostowania / usunięcia / ograniczenia przetwarzania dotyczących mnie danych
Prosimy o obowiązkowe wypełnienie Działu 4 poniżej.
3. DOSTĘP DO DANYCH. KOPIA DANYCH
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania informacji na temat tego, jakie dane osobowe jej dotyczące
są przetwarzane przez Cybercom. Prosimy pamiętać, że ze względu na obowiązujące regulacje prawne, mogą
występować ograniczenia dotyczące danych osobowych, które możemy ujawnić
3.1 Prosimy o wskazanie, w jaki sposób nawiązał/a Pan/Pani kontakt z Cybercom.
Nawiązałam/em kontakt z Cybercom przez:

stronę internetową Cybercom.com

portal rekrutacyjny Cybercom

inny system, proszę wskazać: _____________________
działając jako:









przyszły klient
klient
business partner
kandydat do pracy
pracownik w okresie (lata) _________ w oddziale w __________ na stanowisku _______________
podwykonawca
inne, proszę wskazać: ________________

Prosimy pamiętać, że kopia danych zostanie wysłana na Pani/Pana adres domowy pocztą poleconą. Nie przekazujemy
kopii danych drogą elektroniczną (e-mail) ze względu na to, że nie dysponujemy usługą, która umożliwiałaby
bezpieczną weryfikację odbiorcy. Jeżeli nie będziemy w stanie potwierdzić Pani/Pana tożsamości, będziemy zmuszeni
poprosić Pania/Pana o przybycie do biura Cybercom i potwierdzenie tożsamości.
4.

INNE ŻĄDANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Przysługuje również Pani/Panu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
W szczególnych przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (np. gdy dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem). Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, gdy Cybercom jest zobowiązana przez
przepisy obowiązującego prawa do dalszego przetwarzania danych.
W szczególnych przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Ograniczenie przetwarzania danych oznacza, że przetwarzanie danych będzie polegało jedynie na przechowywaniu
danych.
Prosimy o jasne sprecyzowanie swojego żądania (jeżeli żąda Pani/Pan sprostowania danych, ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwia się ich przetwarzaniu, prosimy o wskazanie jakich danych to dotyczy, gdzie
te dane się znajdują, jakie są prawidłowe dane (w przypadku wniosku o sprostowanie) oraz powodu wniesienia
żądania, jeżeli może mieć to znaczenie dla naszej oceny jego zasadności):
___________________________________________________
___________________________________________________
Odpowiemy na Pani/Pana żądanie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W szczególnej sytuacji (np. gdy żądanie jest
niejasne, jeżeli otrzymamy bardzo dużą liczbę żądań lub w okresie przerw wakacyjnych lub świątecznych) czas ten
może ulec wydłużeniu do dwóch miesięcy. W przypadku przedłużenia terminu, powiadomimy Panią/Pana o tym w
ciągu miesiąca od otrzymania żądania.
Data
Podpis
Imię i nazwisko (wielkimi
literami)

Prosimy o uważne przeczytanie i upewnienie się, że podane powyżej przez
Panią/Pana informacje są jasne i zrozumiałe tak, aby umożliwić nam
realizację żądania. Formularz należy wydrukować i podpisać. Następnie
podpisany formularz należy zeskanowac i wysłać drogą elektroniczną pod
adres dpm@cybercom.com lub jego oryginał przesłać pocztą pod adres:
Cybercom Group AB

Att. Data Protection Manager (DPM)
Box 7574
103 93 Stockholm, Sweden
Cybercom przetwarza dane osobowe, które zostały nam udostępnione w żądaniu w celu realizacji
wymogu prawnego i obsługi żądania w skuteczny i bezpieczny sposób. Dotyczące Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 2 lata.

