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.........................................., dnia …………………… 
        (miejscowość)                                   (data) 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisana(-y)  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o wpis na listę rzeczoznawców przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy w celu wykonywania zadania 

realizowanego w interesie publicznym polegającego na prowadzeniu listy 

rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, o której mowa w art. 11 ust. 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1063 ze zm.), 

- wyrażam zgodę na jawność na liście rzeczoznawców moich danych  dotyczących: 

imienia i nazwiska, specjalizacji, daty wpisu na listę, daty skreślenia z listy, numeru 

telefonu*, adresu poczty elektronicznej*, 

- oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej przeznaczonej 

dla osób ubiegających się o wpis na listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub 

usług prowadzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (treść klauzuli dostępna na odwrocie), 

- podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

…………………………… 
                                                 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna  

przeznaczona dla osób ubiegających się  

o wpis na listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług 

prowadzoną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji 

Handlowej w Bydgoszczy 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko – Pomorski  Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10, zwany 

dalej: Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.  

2. W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy został wyznaczony 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 52 323-

16-16 lub adresem e-mail: iod@wiih.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym, polegającego na prowadzeniu listy rzeczoznawców do spraw jakości 

produktów lub usług, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1063 ze zm.) i będą udostępniane innym 

odbiorcom w siedzibie Administratora, na stronie internetowej Administratora 

www.wiih.com.pl, telefonicznie, pisemnie. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda. 

5. Podanie danych jest niezbędne do ich udostępniania innym odbiorcom, w celu określonym  

w pkt 3 niniejszej klauzuli. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

e) 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 zgodny z obowiązującymi 

przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem  Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).      
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