Załącznik nr 1 do Polityki prywatności
FORMULARZ REALIZACJI PRAW
Data:
Imię i nazwisko:
W celu umożliwienia identyfikacji Twoich danych, proszę o określenie swojej relacji
z Advanced Graphene Products S.A. poprzez wybranie właściwej kategorii oraz uzupełnienie
dla niej niezbędnej danej do identyfikacji:


pracownik / były pracownik

stanowisko pracy:



kandydat do pracy

stanowisko pracy:



klient indywidualny

numer ID:



klient, w tym konsument

sposób kontaktu:



dostawca / kontrahent

NIP:



gość

data wizyty:



inny

sposób kontaktu:
DANE KONTAKTOWE

W celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi proszę podać co najmniej jedną
z danych kontaktowych:
numer telefonu:
adres e-mail:
adres korespondencyjny:
PRZEDMIOT WNIOSKU
Proszę określić prawo podmiotu (zgodnie z art. 12-21 RODO), którego dotyczy żądanie:

prawo do realizacji,
którego dotyczy wniosek



prawo do informacji na temat moich danych osobowych



prawo do kopii danych



prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych



prawo do bycia zapominamy (usunięcie danych)



prawo do ograniczenia przetwarzania



prawo do sprzeciwu marketingowego



prawo do sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację

uzasadnienie i dodatkowy
opis wniosku

preferowana forma



udzielenie informacji drogą elektroniczną

odpowiedzi



udzielenie odpowiedzi drogą pisemną

Na podstawie powyższego formularza obsługiwane będą wyłącznie wnioski, dotyczące danych
osobowych, których administratorem jest Advanced Graphene Products S.A.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania
Twojego prawa. Ich podanie warunkuje rozpoczęcie realizacji Twojego żądania.
KLAUZULA INFORMACJA
DOTYCZĄCA FORMULARZA REALIZACJI PRAW
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu realizacji praw jest Advanced
Graphene Products spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), Nowy Kisielin – ul.
Antoniego Wysockiego 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000878626, NIP: 9291847897, REGON: 081062890. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu obsługi procesu realizacji praw przysługujących na podstawie
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) w związku z przepisami rozdziału 4 (prawo odstąpienia od
umowy) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.
zm.).
Formularz realizacji praw zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie
przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. W
związku z obsługą procesu realizacji praw, dane mogą być przetwarzane przez podmioty
zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak hostingodawcy.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: rodo@agp-corp.com.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu realizacji praw.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookies
dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://prografen.com/politykaprywatnosci/.

