
[w tym miejscu należy podać swoje dane] 
Wnioskodawca: 
Jan Kowalski (nr identyfikacyjny/nr klienta 00001) 
PESEL: 00110011001  
Adres: ul. Legalna 1, 00-000 Katowice 
tel. +48 000 000 000 
e- mail: jan@kowalski.pl 
 

[tutaj proszę wskazać dokładne dane 
podmiotu, do którego kieruje się żądanie, 
lub dane Inspektora Danych Osobowych, 
jeśli został powołany przez 
Administratora)  
Administrator Danych Osobowych: 
Firma Kogucik sp. z o.o. 
NIP: 000-000-00-00 
ul. Pocztowa 150 
00-000 Katowice 

  
 
WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH  
      (tzw. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM) 

 
 [na początku wniosku należy określić treść i podstawę prawną żądania] 

 
Korzystając z tzw. prawa do bycia zapomnianym, na podstawie art. 17 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) tj. RODO, wnoszę o usunięcie moich danych osobowych z bazy danych 
Administratora oraz baz danych ewentualnych podmiotów powiązanych z nim. 

 
[w tym miejscu zwięźle należy wskazać relację łączącą wnioskodawcę z 

administratorem albo brak takiego powiązania] 
 
W dniu 2 stycznia 2018 roku zawarłem umowę o świadczenie usług nr 001 na czas 

określony do dnia 02 stycznia 2019 albo na czas nieokreślony, która została wypowiedziana 
dnia 2 grudnia 2018 r. Nie pozostaje w zwłoce z żadnymi płatnościami oraz spełniłem 
wszystkie obowiązki wynikające z powyższej umowy.  
W związku z zakończeniem stosunku zobowiązaniowego nie wyrażam zgody na dalsze 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach innych niż te, które wynikają z obowiązków 
ustawowych Administratora. 
 
Albo 
 
Nie jestem i nigdy nie byłem klientem/kontrahentem Administratora. Nie łączy mnie z nim 
żaden stosunek zobowiązaniowy lub umowa. Nigdy nie wyrażałem zgody na przetwarzanie 



danych osobowych przez wskazany w niniejszym wniosku podmiot. W związku z powyższym 
nie wyrażam zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w jakichkolwiek celach. 

 
[we wniosku dobrze jest uzasadnić, dlaczego dane osobowe są zbędne 

administratorowi, np. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane 
albo wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych albo dane osobowe zostały 
pozyskane niezgodnie z prawem] 

 
W związku z powyższym proszę o niezwłoczne usunięcie wszystkich dotyczących mnie 

danych osobowych z bazy Administratora oraz podmiotów z nim powiązanych.  
 
W przypadku stwierdzenia dalszego przetwarzania moich danych osobowych z naruszeniem 
przepisów RODO, zastrzegam sobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
 

.......................................................     
podpis Wnioskodawcy 

 
 


