BEST S.A.
Ul. Stoczniowa 2
82-300 Elbląg

UWAGA ! W przypadku kiedy wskazane przez Ciebie we wniosku dane są niezgodny z tymi, które już posiadamy, zastrzegamy
sobie prawo realizacji wniosku m.in. po zaktualizowaniu danych. Poinformujemy Cię o ewentualnej odmowie realizacji wniosku.
……………………………, dnia …………………….
Imię i nazwisko:………………………..……………………………….……………….
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………
Numer PESEL:…………………………………………………………………..………
Numer sprawy: ………………………………………………………………….………

Inspektora Ochrony Danych w Grupie BEST
Niniejszym wnoszę o (proszę zaznaczyć właściwe żądanie):


Udostępnienie mi treści następujących danych osobowych, które mnie dotyczą:

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


Sprostowanie moich następujących danych osobowych:
było: ……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
powinno być:…………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………………



Uzupełnienia moich danych osobowych o:

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


Usunięcie moich danych osobowych

Pamiętaj! Nie usuniemy Twoich danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. poprzez żądanie spłaty zadłużenia, lub mamy prawny obowiązek ich
przetwarzania.


Ograniczenia przetwarzania moich następujących danych osobowych:

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

Pamiętaj! Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych m.in.:
- do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości,
- w ramach sprzeciwu wobec planowanego usunięcia Twoich danych osobowych.


Przeniesienia moich następujących dostarczonych przeze mnie danych osobowych do innego administratora:

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


Wnoszę sprzeciw wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych w celu:

..............................................................................................................................................................................................................................................
Mając na względzie, iż w związku z niniejszym wnioskiem mogliśmy pozyskać Twoje dane osobowe informujemy, iż współadministratorem tych danych
osobowych jest spółka pod firmą BEST S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A (dalej: „Spółka”). Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych
osobowych oraz uprawnienia przysługujące osobie której dane dotyczą, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych są szczegółowo określone w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: www.best.com.pl.
Ponadto informujemy, iż w przypadku, gdy posiadamy już Twoje dane oraz w zależności od sprawy, w której się z nami kontaktujesz, w zakresie
niezbędnym do realizacji tej sprawy, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w innych, każdorazowo indywidualnie ustalonych celach, o
których Cię odrębnie poinformowaliśmy, na postawie określonych przepisów prawa.

……………………………...……....……………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis)
1) 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) (dalej: „RODO”)

