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Sobczyńscy Adwokaci Sp. p. 

ul. Ogrodowa 10/3 

61-821 Poznań 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o usunięcie danych osobowych 

 

 Niniejszym zgodnie 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 

(dalej jako RODO), zwracam się z wnioskiem o potwierdzenie przez Sobczyńscy Adwokaci Sp. p., ul. 

Ogrodowa 10/3, Poznań czy Spółka przetwarza moje dane osobowe, a w przypadku odpowiedzi 

twierdzącej również o dostarczenie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu i przesłanie 

jej w formie ……………………………….. na adres ………………………………………………… 

 Jednocześnie wnoszę o uzyskanie dostępu do moich danych osobowych oraz następujących 

informacji: 

a) celu przetwarzania; 

b) kategorii odnośnych danych osobowych; 

c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną 

ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 

międzynarodowych; 

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to 

możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

e) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

f) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - o wszelkich dostępne 

informacje o ich źródle; 



h) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji  

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

przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą; 

i) jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - 

informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych  

z przekazaniem. 

 

 

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

                                                                             ( podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 


