
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Cenergo Logistyka Sp. z o.o. Sp.k. z 

siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 107 lok.3 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji swoich praw można 

skontaktować się z Administratorem poprzez: 

− formularz kontaktowy na stronie www.cenergo-logistics.pl 

− e-mail.spedycja@cenergo.pl 

− telefon 85 732 46 26 

− lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. I 

2. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo do: 

− dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii (przykładowy wzór wniosku o dostęp 

do danych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) 

− sprostowania/poprawiania swoich danych (przykładowy wzór wniosku o 

sprostowanie/poprawienie danych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) 

− żądania usunięcia swoich danych (przykładowy wzór wniosku o usunięcie danych 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) 

− żądania ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych (przykładowy wzór 

wniosku o ograniczenie przetwarzania danych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu) 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

* sprzeciw marketingowy – można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego; po złożeniu sprzeciwu, Administrator nie będzie już 

przetwarzać danych w tym celu 

* sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację -  można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania  

danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing 

bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej. W takiej sytuacji 

trzeba wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych. 

Administrator przestanie przetwarzać   dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania są 

nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub że dane są niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. (przykładowy wzór sprzeciwu stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu) 

− przenoszenia danych - można otrzymać od Administratora w uporządkowanym, 

powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które 

nam dostarczono na podstawie umowy albo wyrażonej zgody. Można również zlecić 

przesłanie swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi (przykładowy wzór 

wniosku o przeniesienie danych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu) 



− wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego), jeżeli zdaniem osoby, której dane dotyczą, 

są przetwarzane niezgodnie z prawem 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na 

podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonał Administrator przed wycofaniem zgody (przykładowy 

wzór oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego Regulaminu) 

4. Wykonanie praw osoby, której dotyczą przetwarzane przez Administratora dane następuje w 

formie: 

− pisemnej na adres siedziby Administratora 

− elektronicznej na adres: spedycja@cenergo.pl 

− telefonicznie na numer: 85 732 46 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

 

WZÓR WNIOSKU O DOSTĘP DO DANYCH 

 

       ................................, dnia…………..  

− Imię i nazwisko/nick osoby żądającej dostępu do danych                                                   

− ……………………………………………………………………  

− ……………………………………………………………………  

  

 

Wniosek o udostępnienie danych 

 

 Zwracam się z prośbą o: 

1. udzielenie informacji, czy ...................................... (administrator) przetwarza moje dane 

osobowe 

2. udostępnienie moich danych osobowych w postaci ......................................  

lub	przykładowo:	

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na  pytanie nr 1 wnoszę o wskazanie:  

1) pełnej nazwy administratora danych, adresu jego siedziby,  

2) celu, zakresu i sposobu przetwarzania moich danych,  

3) od kiedy przetwarza się w zbiorze dane mnie dotyczące oraz treści tych danych,  

4) źródła, z którego pochodzą dane mnie dotyczące,  

5) informacji o sposobie udostępniania moich danych, a w szczególności informacji o 

odbiorcach, którym dane te są udostępniane.  

 

 

………………………………………………… 

          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

 

WZÓR WNIOSKU O SPROSTOWANIE/POPRAWIENIE DANYCH 

 

       ................................, dnia…………..  

 

Imię i nazwisko/nick osoby żądającej sprostowania/poprawienia danych                                                   

……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

  

 

Wniosek o sprostowanie/poprawienie danych 

 

 Zwracam się z prośbą o sprostowanie/poprawienie/uzupełnienie moich danych 

osobowych w postaci ......................................  

 

 

Uzasadnienie: 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

w	tym	miejscu	proszę	umieścić	informacje	dotyczące	przyczyn	i	rodzaju	danych,	które	stały	się	nieprawidłowe	i	

wskazać	(w	razie	potrzeby	dołączyć)	dowody	wskazujące	na	te	okoliczności		

	

………………………………………………… 



                     Podpis 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

 

WZÓR WNIOSKU O USUNIĘCIE DANYCH 

 

       ................................, dnia…………..  

Imię i nazwisko/nick osoby żądającej usunięcia danych                                                   

……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

 

 

Wniosek o usunięcie danych 

 

Zwracam się z prośbą o usunięcie moich danych osobowych w postaci ...................................... 

, które przetwarzane są przez ............................................. 

 

 

− Uzasadnienie:  

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

w	tym	miejscu	proszę	umieścić	informacje	dotyczące	przyczyn,	dla	których	dane	mają	zostać	usunięte		

………………………………………………… 

                    Podpis 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

 

WZÓR WNIOSKU O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

       ................................, dnia…………..  

 

Imię i nazwisko/nick osoby żądającej ograniczenia dostępu do danych                                                   

……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

 

 

Wniosek o ograniczenie dostępu do danych 

 

 Zwracam się z prośbą o ograniczenie dostępu do moich danych osobowych w 

postaci ...................................... poprzez ................................................................... 

 

 

Uzasadnienie: 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

………… 

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

………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

w	tym	miejscu	proszę	umieścić	informacje	dotyczące	przyczyn,	dla	których	dostęp		do	danych	ma	zostać	

ograniczony	

………………………………………………… 

                    Podpis 



 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

WZÓR SPRZECIWU 

 

       ................................, dnia…………..  

Imię i nazwisko/nick osoby składającej sprzeciw                                                  

……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

 

 

SPRZECIW  WOBEC PRZETWARZANIA  DANYCH 

 

 Niniejszym zgłaszam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych w 

postaci ...................................... przez Administratora danych: ..................................................... 

 

 

Uzasadnienie*: 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 

w	tym	miejscu	proszę	umieścić	informacje	dotyczące	szczególnej	sytuacji	osoby	składającej	sprzeciw	

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przeze mnie zgody, 

informuje, iż odwołuję wydana przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach marketingu bezpośredniego.  

………………………………………………… 

              Podpis 



*uzasadnienie	nie	jest	wymagane	w	przypadku	wniesienia	sprzeciwu	co	do	przetwarzania	

danych	w	ramach	marketingu	bezpośredniego	

Załącznik nr 6 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

  WZÓR WNIOSKU O PRZENIESIENIE DANYCH   

      ................................, dnia………….. 

 

Imię i nazwisko/nick osoby żądającej przeniesienia danych                                                   

……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

  

     

 

 Zwracam się z prośbą o przeniesienie moich danych osobowych w postaci 

...................................... poprzez przekazanie ich w powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego do następującego Administratora: 

.......................................................... (dane	Administratora,	któremu	należy	przekazać	dane)	

 

		

………………………………………………… 

            Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu udostępniania danych osobowych 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O COFNIĘCIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

 

       ................................, dnia………….. 

 

Imię i nazwisko/nick osoby cofającej zgodę na przetwarzanie danych                                                   

……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………  

  

 

 

     OŚWIADCZENIE 

 

 Niniejszym oświadczam, iż cofam wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w postaci ....................................... przez ....................................................   

 

 

                      Podpis 

           

       ...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


