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Formularz żądania dostępu do danych osobowych przez osobę,
której dane dotyczą
Rekomendujemy osobom, których dane dotyczą, zgłaszanie żądania dostępu do danych osobowych
na niniejszym formularzu, co umożliwi nam prawidłową identyfikację Pana/Pani osoby oraz
przedmiotowych informacji, ustalenie charakteru i szczegółów Pana/Pani żądania, a także, gdy
będzie to możliwe, przyspieszenie jego realizacji.
Odpowiedzi udzielimy w ciągu miesiąca od późniejszej z poniższych dat:
1) Otrzymania Pana/Pani żądania na piśmie
2) Otrzymania od Pana/Pani dalszych informacji, o jakie możemy poprosić w celuspełnienia
Pana/Pani żądania.
Potwierdzimy otrzymanie Pana/Pani zgłoszenia na piśmie, przekazując jednocześnie numer
referencyjny, którym będziemy posługiwać się w naszej przyszłej korespondencji.

PROSIMY O UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL, PONIEWAŻ NIEPODANIE WYMAGANYCH
INFORMACJI MOŻE SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE REALIZACJI PANA/PANI ŻĄDANIA.
Kraj *

Imię i nazwisko *

Imię

Nazwisko

drugie imię

Kontaktuję się jako: *
Aplikant
Pracownik

Jeżeli aplikowała Pani/ Pan na stanowisko do firmy
Electrolux, prosimy uwzględnić nazwę pozycji oraz kraj
w polu „Dodatkowe Informacje”

Były pracownik
Klient

Chciałabym/ Chciałbym: *
Dokonać sprostowania moich danych
Przenieść moje dane
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Zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych
Zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych (newsletter, e-mail itd.)
Usunąć moje dane osobowe
Uzyskać dostęp do moich danych osobowych
Ograniczyć przetwarzanie moich danych osobowych
Deaktywować moje konto
Inny

Preferowana metoda kontaktu: *
DROGĄ POCZTOWĄ

MAILEM

Prosimy o podanie aktualnego adresu korespondencyjnego
jeżeli chcieliby Państwo otrzymać informację zwrotną
tradycyjną drogą pocztową,. W przeciwnym razie,
skontaktujemy się z Państwem drogą elektroniczną.

Adres e-mail *

przykład@przykład.com

Adres zamieszkania

Ulica i numer

Ulica i numer

Miasto

Kod pocztowy

Kraj

Wszelkie dodatkowe informacje, mogące ułatwić nam zlokalizowanie Pani/ Pana danych osobowych

Przykładowo: ramy czasowe, system w którym przetrzymywane są dane, newsletter, którego subskrypcję
chciałaby Pani/ Pan zatrzymać itd.
Jeżeli aplikowała Pani/ Pan na stanowisko do firmy Electrolux, prosimy uwzględnić nazwę pozycji oraz kraj.
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W celu upewnienia się, że wydajemy dane właściwej osobie, prosimy Pana/Panią (lub
upoważnionego przedstawiciela) o dostarczenie nam kopii dowodu Pana/Pani tożsamości.
W przypadku klientów/ upoważnionych przedstawicieli:
Informacje zawarte w niniejszym formularzu będą w większości przypadków wystarczające.
W przypadku obecnych/ byłych pracowników:
Dowód tożsamości mogą stanowić np. następujące rodzaje informacji/ dokumentacji:
1)Dokument tożsamości ze zdjęciem (np. prawo jazdy, dowód osobisty, badge)
2) Numer pracownika
3) Data zatrudnienia

Zastrzegamy sobie prawo odmowy spełnienia żądania w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie
potwierdzić Pana/Pani tożsamości. W braku kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w wyjątkowych
sytuacjach, możemy rozważyć uznanie alternatywnego dowodu tożsamości. W pewnych
okolicznościach zastrzegamy sobie prawo żądania dodatkowej dokumentacji w celu zweryfikowania
Pana/Pani tożsamości lub adresu.
Będzie Pan/Pani informowany/-a o takich przypadkach.
W celu przyspieszenia procesu identyfikacji Pani/ Pana, prosimy o podanie wszelkich dodatkowych
informacji

Przykładowo: numer referencyjny pracownika, numer klienta

Jeżeli to wymagane, prosimy o załączenie skanu dokumentu
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