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Warszawa, dnia .................................

DANE PROSIMY PISAĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko
aktualne

Imię i nazwisko,
pod którym pracownik był zatrudniony

Adres do korespondencji
Ulica ………………………………………………….

Nr domu, mieszkania ……………………………..

…………………………………………………………
Kod pocztowy………………………………………

Miejscowość………………………………………..
……………………………………………………..

Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ułatwi kontakt z Wnioskodawcą i przyśpieszy proces
przygotowania dokumentów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu realizacji złożonego wniosku.

Telefon .................................................................

E-mail………………………………………………...

Proszę o wydanie następujących dokumentów przez Fabrykę Samochodów Osobowych S.A.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(przykładowe sformułowania: duplikatu świadectwa pracy za okres......, zaświadczenia o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7 za okres........., świadectwa wykonywania prac w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze ......, zaświadczenia o ............,)

DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO IDENTYFIKACJI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH
Nazwisko panieńskie
lub inne wcześniej używane nazwisko
Imiona rodziców
Data urodzenia
Nr ewidencyjny FSO
lub nazwa zakładu, filii, spółki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji złożonego wniosku.

...........................................................
Podpis wnioskodawcy
- VERTE -
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Szanowna Pani, Szanowny Panie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Samochodów Osobowych S.A.,
00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku na
podstawie art. 6 ust 1 pkt b.*, a ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania
żądanych dokumentów;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upłynięcia ustawowego terminu
przechowywania dokumentacji pracowniczej;
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą udostępniane
innym odbiorcom.

..................................................
Podpis wnioskodawcy

*) Podstawa prawna: Rozporządzenie 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

