
KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległa 5, (02-235). Kapitał zakładowy w 
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NIP: 526-10-31-829, REGON010164219 

 

Wniosek o uzyskanie dostępu do własnych danych osobowych 
 

Ja, niżej podpisana/ny imię i nazwisko) ................................................................................................................. 

(adres) ............................................................................................................................................................... 

(numer telefonu) ............................................................................................................................................... 

(e-mail) ...................................................................................................................................................... 

(data urodzenia, Numer Identyfikacji Podatkowej/numer PESEL lub inne dane identyfikacyjne, na podstawie których administrator 

może znaleźć dane osobowe związane z tym wnioskiem w swoich zbiorach danych) 

........................................................................................................................................................................, 

żądam, na podstawie z art. 15 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, RODO uzyskania od administratora: (proszę zaznaczyć żądane 

informacje): 

 Potwierdzenia, czy dane osobowe mnie dotyczące są przetwarzane czy nie;  

 Jeżeli dane osobowe mnie dotyczące są przetwarzane, dostępu do tych danych; 

 Jeśli dane osobowe mnie dotyczące są przetwarzane, informacji o celach ich przetwarzania, 

kategoriach przetwarzanych  danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym 

dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich 

lub organizacjach międzynarodowych (w takim przypadku informacje o odpowiednich 

zabezpieczeniach, związanych z przekazaniem), przewidywanym okresie przechowywania tych 

danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe kryteriach ustalania  tego okresu, informacji o prawie 

do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych mnie dotyczących oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji 

o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, informacji czy dane osobowe dotyczące mojej 

osoby zostały zebrane bezpośrednio ode mnie, a jeśli tak nie jest, jakie było źródło gromadzenia 

danych, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a jeśli tak 

informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach 

takiego przetwarzania dla mnie. 

Proszę podać jakich kopii danych osobowych lub dokumentów Pani/Pan się domaga: 

 
................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................. 



KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległa 5, (02-235). Kapitał zakładowy w 

wysokości 17 490 000 złotych, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000025060, 

NIP: 526-10-31-829, REGON010164219 
 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

Data .........................................                                Czytelny podpis .................................................................. 

 

Jeśli niniejszy formularz nie jest składany w siedzibie spółki KRKA-POLSKA Sp. z o .o. przy ul. Równoległej 5, 

02-235 Warszawa osobiście, tylko za pomocą zeskanowanego dokumentu przesłanego na adres 

dataprotection.officer.pl@krka.biz, Inspektor Ochrony Danych podejmie odpowiednie środki komunikacji  

z aby móc zweryfikować tożsamość osoby zwracającej się z określonym żądaniem. Ochrona danych 

osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem i zapewnienie dokładności danych osobowych jest jednym 

z kluczowych celów RODO, w związku z czym osoby, których dane dotyczą, muszą zaakceptować wymóg 

weryfikacji tożsamości Krka. W przeciwnym razie, każdy mógłby zgłosić żądanie w zakresie danych 

osobowych, a to mogłoby doprowadzić do nieuprawnionego ujawnienia lub wykorzystania danych 

osobowych w sposób nieprawidłowy lub bezprawny. 
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