ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE USŁUGI
- POSZUKIWANIE DOKUMENTÓW
WNIOSKODAWCA:
imię i nazwisko - ………………………….…………………………………………………
nazwiska używane w okresie zatrudnienia - …………………………………………………
data urodzenia - …………………………………………………………………………………
adres do korespondencji - …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
numer telefonu - ………………………………… E – mail ……………………………….…
NAZWA FIRMY: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
OKRES ZATRUDNIENIA - …………………………………………………………………
WNIOSKOWANY DOKUMENT (świadectwo pracy, wynagrodzenia, angaże lub inny dokument):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich
danych
osobowych
w
celu
wykonywania
przez
Archiwum
Usługowe
„AKTA”
zadań
statutowych,
w tym kontakt telefoniczny.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Usługowe „AKTA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Sieradzu, ul. Mickiewicza 6 ,98-200 Sieradz, tel: 43 822 74 01
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@archiwum-akta.pl
3) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania czynności związanych
z zakresem świadczonych usług (działalność archiwów) przez Archiwum Usługowe „AKTA” Sp. z o.o.
4) Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów. Jednakże w przypadku zaistnienia takiej
sytuacji AUA dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych oraz zapewnia, że stosowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
5) Posiada Pani / Pan 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) Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania
i ochrony danych osobowych.
7)
Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z konieczności wykonywania przez
AUA czynności związanych z zakresem świadczonych usług (działalność archiwów).

