Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach,
ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice, numer KRS 0000070790,w celu:
wydania zaświadczenia o położeniu działki/działek na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Starachowice”.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
− informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200
Starachowice, numer KRS 0000070790.
2. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia
o położeniu działki/działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” na podstawie art. 6 lit. a) RODO.
3. Dostęp do danych osobowych posiadać będą wyłącznie osoby będące pracownikami lub
współpracownikami Administratora danych osobowych upoważnione do przetwarzania
danych osobowych i wyłącznie dla realizacji celu opisanego w punkcie 4 niniejszej
Klauzuli informacyjnej.
4. Wnioskodawca oświadcza, iż został poinformowany:


że w każdej chwili może żądać zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych, co wiązało się będzie z odmową wydania zaświadczenia;



że w każdej chwili może wnosić o uzyskanie wglądu do swoich danych osobowych
i ma prawo żądać ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
o prawie do przenoszenia danych – w tym celu, wnioskodawca winien złożyć
stosowne oświadczenie, osobiście w siedzibie Administratora bądź za pośrednictwem
poczty, wysyłając wniosek na adres siedziby Administratora wymieniony w punkcie 1
lub adres e-mail: rodo@sse.com.pl;



że przysługuje mu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;



o celu w jakim dane osobowe będą przetwarzane (wydanie zaświadczenia
o położeniu działki/działek);
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o okresie w jakim dane osobowe będą przetwarzane (w czasie wykonywania
czynności związanych w wydaniem zaświadczenia oraz w okresie posiadania przez
wnioskodawcę działki/działek objętych wnioskiem);



o odbiorcach danych osobowych (brak odbiorców zewnętrznych – zaświadczenie
wydawane jest na wniosek wnioskodawcy);



że podanie przez wnioskodawcę danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest niezbędne dla procesu wydania zaświadczenia, a odmowa
podania danych osobowych bądź wyrażania zgody na ich przetwarzanie skutkowało
będzie odmową wydania zaświadczenia;



że dane osobowe nie są poddawane procesowi zautomatyzowanego wydawania
decyzji indywidualnych.

……………………………………………..
data i czytelny podpis wnioskodawcy
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