……………………………………………
nazwa i adres jednostki wnioskującej

…………………………………………….
miejscowość, data

znak pisma: …………………………….

Pan(i) ..................................
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00 - 844 Warszawa

Na podstawie art. 21 ust. 4 oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.), zwracam się z prośbą
o przeprowadzenie niezbędnego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla:
imię i nazwisko
PESEL
miejsce zatrudnienia
(nazwa firmy)
adres miejsca zatrudnienia
stanowisko służbowe
telefon kontaktowy
e-mail służbowy

Uzasadnienie wniosku:
(zaznaczyć właściwe)

□

Upływ terminu ważności aktualnego dokumentu
W przypadku wybrania tej opcji należy załączyć kopię dotychczasowego zaświadczenia o szkoleniu.
W przypadku wybrania tej opcji należy podać numer umowy zawartej z ARM:
…………………………………………………………………………………………………………………..

□

Kontynuacja współpracy z ARM – rozszerzenie listy osób realizujących umowę
W przypadku wybrania tej opcji należy podać numer umowy zawartej z ARM:

……………………………………………………………..………………………………

□

Zamiar nawiązania współpracy z ARM
W przypadku wybrania tej opcji należy podać:
1. Zakres współpracy i przedmiot postępowania przetargowego, do którego zgłoszono udział:

………………………………………………………………………..……………..
2.

Termin zgłoszenia udziału w postępowaniu przetargowym:

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

□

Inne……………………………………………………………………………………......

.......................................................................
(czytelny podpis kierownika jednostki wnioskującej 1)

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem moich danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie 00-844,
ul. Grzybowska 45, tel. 22 3609100, e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana „Agencją”; kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych: iod@arm.gov.pl;
2) moje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 412) w celach związanych z organizacją szkolenia. Moje dane przetwarzane będą na
podstawie przesłanki, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
3) moje dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 5 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane
innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
4) przysługuje mi prawo do żądania od Agencji dostępu do moich danych osobowych i ich sprostowania;
5) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do:
a) żądania od Agencji usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jednak prawo do żądania
usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych
w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO),
b) ograniczenia przetwarzania, danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
6) w przypadkach określonych przepisami prawa nie przysługuje mi prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
7) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) moje dane osobowe przetwarzane przez Agencję nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

………………………………..…………………….
(podpis osoby, której dane dotyczą)

1

Kierownikiem jednostki wnioskującej jest: członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu zarządzającego,
a jeżeli organ jest wieloosobowy – cały organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do
pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub jednostkę, w przypadku
spółki jawnej i spółki cywilnej są to wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej są to wspólnicy prowadzący
sprawy spółki albo zarząd, w przypadku spółki komandytowej lub komandytowo – akcyjnej są to komplementariusze prowadzący
sprawy spółki, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest ta osoba. Za kierownika przedsiębiorcy uważa
się również likwidatora, syndyka, zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

