FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Pola 1-8 wypełnia osoba zgłaszająca naruszenie ochrony danych osobowych lub osoba
przyjmująca zgłoszenie1
1. Imię i nazwisko

2. Numer telefonu

3. Adres e-mail
4. Data i godzina
zdarzenia
5. Lokalizacja zdarzenia
6. Dane osobowe, których
dotyczy zgłoszenie lub
ich kategorie
(jeżeli są znane)
7. Osoby, których danych
osobowych dotyczy
zgłoszenie lub
kategorie tych
podmiotów
(jeżeli są znane)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie jeżeli zgłoszenie zostało dokonane opisowo za pośrednictwem poczty
elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie.
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8. Opis zdarzenia

Pola 9-14 wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych
9.

Imię i nazwisko

10.

Numer telefonu

11.

Adres e-mail

12.

Data i godzina

przyjęcia zgłoszenia
13.

Sposób

otrzymania zgłoszenia

14.

Uwagi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Erkar-Opakowania Sp. z o.o. z
siedzibą w Grójcu, przy ul. Armii Krajowej 53, 05-600 Grójec, REGON: 670102799, NIP:
7970002316 (dalej ,,MY”, ,,ERKAR”);
2. My, ERKAR niniejszym informujemy Cię, że w związku z wypełnieniem i złożeniem
niniejszego Formularza Zgłoszenia Naruszenia Ochrony Danych Osobowych będziemy
przetwarzali Twoje dane osobowe.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania przez ERKAR wszelkich
naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych
osobowych, na podstawie obowiązku z art. 33 ust. 5 RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
4. W razie uzupełnienia przez Ciebie wszystkich wymaganych pól w niniejszym Formularzu,
ERKAR będzie przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych tj. np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail.
5. Twoje dane osobowe możemy udostępnić naszym podwykonawcom, czyli podmiotom,
z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. firmom informatycznym
i prawniczym.
6. ERKAR nie będzie przekazywał Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
7. Twoje dane osobowe ERKAR będzie przechowywać do końca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń osób, których danych mogło dotyczyć zgłaszane przez Ciebie
naruszenie ochrony danych osobowych.
8. Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych oraz

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego
 W celu wykonania swoich praw (wskazanych pod literą a-f) skieruj żądanie pod adres
e-mail: projekt@erkar.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 0-48) 664 47 59; Pamiętaj, że
przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli
odpowiednio Cię zidentyfikować.
 Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz danych może nam

to utrudnić zbadanie i wyjaśnienie zgłaszanego przez Ciebie zdarzenia naruszenia ochrony
danych osobowych

