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Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Część I - wypełnia Zgłaszający: 

Imię i nazwisko* /nazw. panieńskie/ 

 

Data urodzenia*  LUB Imię ojca*  

Nazwa firmy* 

 
Okres zatrudnienia 

 
 

Adres do doręczenia (nie wypełniać w przypadku odbioru osobistego): 

ulica*  nr domu*  nr mieszkania 

 
miejscowość* 

 

kod pocztowy*  poczta* 

 

Telefon kontaktowy  LUB Adres e-mail   

 
 

Dokument, o jaki wnosi (zaznaczyć właściwe pole) : * 

kopia świadectwa pracy 
  

kopie kart kartoteki zarobkowej 
  

kopie kart kartoteki zasiłkowej
  

 inny dokument /wpisać jaki/  

 

Opcja wysyłki dokumentów (zaznaczyć właściwe pole) : * 

 

 Przesyłka pobraniowa / pocztowa 

 List polecony 

 Odbiór osobisty 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami na temat sposobu realizacji usługi, w szczególności o terminie, trybach 

wysyłki oraz kosztach usługi. 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(podpis) 
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Klauzula informacyjna – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TABULUS Sp. z o.o. z siedzibą w 

Konopnicy nr 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, zwana dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Adam Pietrak, e-mail: iod@tabulus.eu; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia na udostępnienie 

dokumentacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zgłoszenia, w przypadku niepodania danych 

niemożliwa jest jego realizacja, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po ralizacji zgłoszenia oraz 

po upływie terminu przedawnienia roszczeń. 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

TABULUS Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy nr 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, w celu realizacji 

zgłoszenia na udostępnienie dokumentacji. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(podpis) 

 
 


