
 

W dniu ................................ w Bydgoszczy,
na przetwarzanie przez Konrad Pławski Konsulting z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Beskidzkiej 1/36
NIP 9671235870, moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz dane 
kontaktowe) w celu przedstawienia oferty
umowy. 
 
 
 
 
Konrad Pławski Konsulting, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
 
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) i zgodnie z jego treścią, 
 
- posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszen
przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, w określonych w Rozporządzeniu 
okolicznościach,  
 
- podanie danych osobowyc
umowy, 
 
- dane osobowe będą przetwarzane do czasu
umowy , 
 
- ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku przetwarzania danych osob
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na przetwarzanie przez Konrad Pławski Konsulting z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Beskidzkiej 1/36

moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz dane 
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Konrad Pławski Konsulting, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
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ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
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podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi zawarcie 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedstawienia oferty lub  
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