Archus Sp. z o.o.

Katowice, dnia……………………

Józefowska 5
40-144 Katowice
NIP 634-25-32-341

UWAGI:
1. USŁUGA JEST ODPŁATNA
2. WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
 IMIĘ i NAZWISKO
/podać również nazwisko panieńskie/ ..................................................................................


Nazwisko w okresie zatrudnienia..................................................................................



PESEL.............................................................................................................................



Data i miejsce rodzenia..................................................................................................



Imię ojca.........................................................................................................................



Adres zamieszkania
kod, miasto ..........................................................................................................
ulica .....................................................................................................................



Numer telefonu .............................................................................................................



Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)
kod, miasto ..........................................................................................................
ulica .....................................................................................................................

Zwracam się z prośbą o wydanie n/w dokumentów z tytułu zatrudnienia w firmie:
………………………………...................................................................................................
/wpisać nazwę firmy/
ZAZNACZYĆ WYMAGANE DOKUMENTY W ODPOWIEDNIM POLU:

świadectwo pracy

RP - 7 zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (wydajemy tylko kopie z akt, jeśli
druk został wykonany przez zakład pracy)

kartoteka zarobkowa

karta zasiłkowa

inne dokumenty - wyszczególnić jakie
………………………………......................................................................................................................
………………………………......................................................................................................................

Za okres zatrudnienia:

od …………………………… do……………………………...................

Na stanowisku:

………………………………......................................................................

W wymiarze:

………………………………......................................................................

Dokumenty proszę przesłać na mój adres / odbiorę osobiście (niepotrzebne skreślić)
UWAGA!
Informuję, iż zapoznałem się z cennikiem zawartym w Załączniku do regulaminu świadczenia
usług oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 roku i zgadzam się na
pokrycie kosztów usługi. Opłatę uiszczą listonoszowi przy odbiorze dokumentów.
……………………………….............
Czytelny podpis

Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Archus Sp.z o.o. z siedzibą w
Katowicach 40-144 Józefowska5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z
zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 3.
Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Archus Sp z o. o. w Katowicach, z siedzibą przy
ul. Józefowska 5 40-144 Katowice (nr tel.322539815, e-mail: biuro@archus.net.pl),
zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Jacek Lipik, e-mail:
j.lipik@archus.net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub
przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane,
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art.
13 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).
7.

……………………………….............
Czytelny podpis

