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WNIOSEK OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WEDŁUG RODO 

Labona s.r.o., Regon: 038 98 881 
z siedzibą pod adresem: Palackého nám. nr 152, 665 01, Rosice 

Wniosek ten służy do realizacji uprawnień osoby, której dane dotyczą, wynikających z przepisów art. 
15-21 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 osobowych) (dalej tylko „RODO”), konkretnie więc prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo do zmiany danych osobowych, ewentualnie prawo do sprostowania, usunięcia 
danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 
 
Labona s.r.o., Regon: 038 98 881, z siedzibą pod adresem Palackého nám. 152, 665 01 Rosice (zwana 
dalej „Labona s.r.o.”) użyje tego formularza do identyfikacji wnioskodawcy, a następnie do 
zaakceptowania przetwarzania i realizację wniosku wnioskodawcy. 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY: 

Tytuł, imię i nazwisko:  

Data urodzenia / Regon:  

Stałe miejsce zamieszkania:  

Adres kontaktowy:  

Telefon:  

E-mail:  

Skrzynka danych:   

Stosunek do Labona s.r.o. (potencjalny / 
obecny / były; klient / pracownik / 
dostawca)  

 

 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY (jeżeli wnioskodawca wnioskuje za 

pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela prawnego): 

Tytuł, imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

Adres kontaktowy:  

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem pełnomocnika / przedstawiciela prawnego, 
konieczne jest złożenie dokumentu uprawniającego go do działania w imieniu wnioskodawcy 
(urzędowo uwierzytelnione pełnomocnictwo itd.). 
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PREFEROWANY SPOSÓB KOMUNIKACJI Z LABONA S.R.O. – do wysłania odpowiedzi na 
wniosek (w przypadku nie wybrania preferowanej metody, odpowiedź na zapytanie wnioskodawcy 
zostanie wysłana na jego adres kontaktowy lub stałe miejsce zamieszkania - z wyjątkiem sytuacji, gdy 
wniosek został przesłany do Labona s.r.o. drogą e-mailową lub za pośrednictwem skrzynki danych, w 
tym wypadku odpowiedź zostanie udzielona w ten sam sposób):  
 

Stałe miejsce 
zamieszkania: 

Adres kontaktowy: 
 

E-mail:  
 

Skrzynka danych: 
 

 
 
1. PROSZĘ O DOSTĘP DO MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ 

LABONA S.R.O. 

 
Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do wszystkich przetwarzanych 
danych osobowych przez Labona s.r.o., a tym samym prawo do uzyskania od Labona s.r.o. 
potwierdzenia o tym, czy dane osobowe jej dotyczą, są czy nie są przetwarzane, a jeżeli są 
przetwarzane, to ma prawo w szczególności uzyskać informacje, o których mowa w art. 15 ustęp 1 
RODO.  
 
Zgodnie z art. 15 RODO korzystam niniejszym z przysługującego mi prawa dostępu do swoich danych 
osobowych i żądam o udostępnienie: 
 

☐ potwierdzenia, czy Labona s.r.o. przetwarza dane osobowe dotyczące mojej osoby; 

☐ informacji o moich danych osobowych, które są przetwarzane przez Labona s.r.o., a mianowicie: 

☐ cel przetwarzania (tzn. dlaczego Labona s.r.o. przetwarza moje dane); 

☐ kategorie danych osobowych, których dotyczy (tzn. jakie dane osobowe przetwarza Labona 
s.r.o.); 

☐ odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w 
szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (tzn. 
którym Labona s.r.o. przekazuje dalej moje dane osobowe); 

☐ planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane w Labona s.r.o. lub, jeśli nie 
jest możliwe określenie dokładnego czasu, przynajmniej kryteria stosowane do określenia tego 
czasu; 

☐ istnienie prawa do żądania od Labona s.r.o. sprostowania lub usunięcia danych osobowych 
dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz istnienie 
prawa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawa wniesienia skargi do organu 
nadzorczego; 

☐ wszelkie dostępne informacje o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały uzyskane od osoby, 
której dane dotyczą; 

☐ fakt, że dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz 
przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej procedurze, a także o 
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 
dotyczą. 

☐ kopie moich danych osobowych, które są przetwarzane przez Labona s.r.o.  
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Wybierz, proszę, wymagane informacje. W przypadku, że nie dokonasz wyboru, udzielimy Ci 
informacji w zakresie przewidzianym w art. 15 ust. 1 RODO, tzn. w pełnym zakresie,  
jeżeli dochodzi do ich przetwarzania.  
 
Labona s.r.o. na Twój wniosek bezpłatnie przekaże Ci kopię przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie 
na wniosek osoby, której dane dotyczą, Labona s.r.o. może pobierać odpowiednią opłatę w oparciu o koszty 
administracyjne.  

2. PROSZĘ O SPROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ LABONA 
S.R.O. 

 
Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby Labona s.r.o. sprostowała 
bez zbędnej zwłoki niedokładne dane osobowe, które go dotyczą; z uwzględnieniem celu 
przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, a to również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia. 

Zgodnie z art. 16 RODO niniejszym korzystam z prawa do sprostowania i żądam o poprawienie moich 
danych osobowych (tutaj podaj dane osobowe, które mają zostać sprostowane): 

 

Prawidłowe / aktualizowane dane osobowe (podać prawidłowe/aktualizowane dane osobowe): 

 

3. PROSZĘ O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ LABONA 
S.R.O. 

 
Zgodnie z art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo, żeby Labona s.r.o. usunęła bez zbędnej 

zwłoki dane osobowe, dotyczące danej osoby, a Labona s.r.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 

dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: a) dane osobowe nie są już potrzebne 

do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane b) osoba, której dane dotyczą, 

cofnie zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej do 

przetwarzania, c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania oraz nie występują 

przeważające prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, d) dane osobowe były przetwarzane 

niezgodnie z prawem, e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego, f) dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa 

informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 RODO. 
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Zgodnie z art. 17 RODO korzystam niniejszym z przysługującego mi prawa do usunięcia moich danych 

osobowych, a mianowicie w następującym zakresie (wskaż dane osobowe, które mają zostać 

usunięte): 

 

Korzystam z wyżej wspomnianego prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z tego 

powodu, że: 

☐ dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane,  

☐ cofam zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej do 
przetwarzania,  

☐ wnoszę sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują przeważające prawnie uzasadnione powody 
do przetwarzania,  

☐ dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,  

☐ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,  

☐ dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego na 
podstawie art. 8 ust. 1 RODO. 

Przyjmuję do wiadomości, że Labona s.r.o. może nadal przetwarzać niektóre dane osobowe, a w szczególności w 
przypadkach, gdy czyni to na podstawie spełnienia jednej z przyczyn prawnych wskazanych w art. 6 RODO, w 
szczególności z powodu określonego w art. 6 ust. 1 lit. c) (dane muszą być przetwarzane w celu realizacji 
obowiązku prawnego ciążącego na Labona s.r.o.) lub lit. f) (dane muszą być przetwarzane do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów Labona s.r.o.).  

 

4. PROSZĘ O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
PRZETWARZANYCH PRZEZ LABONA S.R.O. 

 
Zgodnie z art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby Labona s.r.o. ograniczyła 

przetwarzanie w którymkolwiek z poniższych przypadków: (a) osoba, której dane dotyczą, neguje 

dokładność danych osobowych, a mianowicie na czas niezbędny do sprawdzenia przez administratora 

dokładności danych osobowych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia ich użycia c) 

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane 

dotyczą, żąda ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, 
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wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione powody 

administratora przeważają nad prawnie uzasadnionymi powodami osoby, której dane dotyczą. 

 

Zgodnie z art. 18 RODO korzystam z przysługującego mi prawa do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych i żądam od Labona s.r.o. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych 

(ograniczenie dotyczy niżej podanych danych osobowych): 

 

 

 

Korzystam z wyżej wspomnianego prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z tego 

powodu, że: 

☐ neguję dokładność przetwarzanych danych osobowych; 

☐ uważam, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast je usunąć, żądam o ograniczenie 
przetwarzania moich danych osobowych; 

☐ dane osobowe potrzebuję do ustalenia, dochodzenia lub obrony moich roszczeń prawnych, nawet 
jeśli nie istnieje już potrzeba przetwarzania danych osobowych jako administratora; 

☐ wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych.  

5. PPROSZĘ O PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ LABONA 
S.R.O. 

 
Zgodnie z art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej 

dotyczące, które dostarczyła spółce Labona s.r.o., oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, a 

to w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda lub umowa, a 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Zgodnie z art. 20 RODO korzystam niniejszym z prawa do przenoszenia moich danych osobowych i 

żądam od Labona s.r.o. przeniesienia moich danych osobowych (przeniesienie dotyczy niżej podanych 

danych osobowych): 
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Powód skorzystania z prawa do przenoszenia:  

Jeżeli chcesz, żeby Labona s.r.o. przekazała dane osobowe innemu administratorowi, proszę wpisać 

poniżej jego imię i nazwisko/nazwę, Regon, adres siedziby, kontakt (numer telefonu, e-mail): 

 

 

6. ZGŁASZAM SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
LABONA S.R.O. 

 
Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania jego danych osobowych, które są przetwarzane z następujących powodów 

prawnych: a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; b) 

przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony 

trzeciej. 

Zgodnie z art. 21 RODO niniejszym korzystam z przysługującego mi prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych. dotyczących mojej osoby (proszę opisać): 

 

Uzasadnienie sprzeciwu (proszę opisać): 

 
 
7. KORZYSTAM Z PRAWA DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH LABONA S.R.O. 
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Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Niniejszym korzystam z przysługującego mi prawa i cofam zgodę, której udzieliłem firmie Labona s.r.o. 

(Opisz jak najdokładniej, którą zgodę chcesz cofnąć): 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą, wynikające z RODO, określone w niniejszym dokumencie, są 

realizowane poprzez przesłanie tego formularza bezpośrednio do Labona s.r.o. za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: info@labona.cz lub pisemnie na adres siedziby tego administratora: Palackého 

nám. nr 152, 665 01 Rosice, lub za pośrednictwem skrzynki danych: uk6y3zj. 

Labona s.r.o., jako administrator danych osobowych, udziela nieodpłatnie wszelkich informacji i 
oświadczeń, dotyczących praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, a mianowicie bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego (1) miesiąca od skorzystania z prawa przez osobę, której 
dane dotyczą. Labona s.r.o. jest uprawniona do przedłużenia w ten sposób ustalonego terminu o dwa 
(2) miesiące, w przypadku konieczności oraz ze względu na złożoność i liczbę wniosków. Labona s.r.o. 
ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu wyznaczonego terminu wraz 
z podaniem przyczyn.  
 
Labona s.r.o. zastrzega sobie prawo, w przypadku nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnego 
wykonania powyższych praw przez osobę, której dane dotyczą, do obciążenia osoby, której dane 
dotyczą, odpowiednią opłatą, uwzględniającą koszty administracyjne związane z dostarczeniem 
żądanych informacji lub do odmowy realizacji wniosku osoby, której dane dotyczą. 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje, które podałem/podałam w tym formularzu są poprawne i prawdziwe oraz 
że jestem upoważniony/upoważniona do rozporządzania nimi. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdyby 
oświadczenie to okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność oraz konsekwencje za rozporządzanie z 
danymi osobowymi przekazanymi w ramach niniejszego wniosku.  

W……………………. dnia ………………… 

………………………………………… 

  podpis wnioskodawcy 

 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03898881/labona-sro/datove-schranky/

