FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Data .......................................................
Nazwisko i imię ..........................................................................................................................................
Nazwisko panieńskie ..................................................................................................................................
Data urodzenia .............................................................................................................................................
Telefon ..........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
Nazwisko i imię ..............................................................................................................................................
Kod ................ miejscowość ................................... ul. ...................................................................................
Proszę o wydanie następujących dokumentów za okres pracy w:
...........................................................................................................................................................................
(pełna nazwa zakładu i zespoły, w którym pracownik był zatrudniony)

lata pracy (od – do ) .........................................................................................................................................
ostatnio zajmowane stanowisko ......................................................................................................................
1. świadectwo pracy
2. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ( druk ZUS Rp – 7 ) – do celów emerytalno –
rentowych, kapitału początkowego w tym zarobki za okres zatrudnienia na budowie eksportowej, podaję nazwiska osób, które pracowały na równorzędnym stanowisku w tym czasie w kraju:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3. Inne .........................................................................................................................................................
4. Załączam ewentualne dokumenty: .........................................................................................................
5. Ja, jako Wnioskodawca wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energopol Warszawa S.A., moich
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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/WE
(dalej: RODO) udostępnionych celem sporządzenia wnioskowanych dokumentów.
Podpisaną zgodę załączam do niniejszego wniosku.
...........................................................
(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGOPOL – WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje
Jerozolimskie 53 moich danych osobowych udostępnionych na powyższym formularzu celem uzyskania dokumentów
pracowniczych.

………………………………
/czytelny podpis /

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/a przez Energopol – Warszawa S.A. o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Energopol – Warszawa S.A. (dalej: Administrator);
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia dokumentów pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b
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/WE (dalej: RODO) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów bądź przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
3. Odbiorcą moich danych osobowych będą osoby upoważnione do działania w imieniu Administratora;
4. Dane osobowe będą przechowywane po rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie dokumentów jedynie w zakresie
przechowywania i przetwarzania danych oraz ich usuwania;
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. Posiadam prawo wniesienia skargi do GIODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.

………………………………
/czytelny podpis /

