KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH DO CELU NAWIĄZANIA
KONTAKTU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRO4WORK Izydora KoziołPodlaska, ul. Strzegomska 64a, 58-160 Świebodzice w celu skontaktowania się ze mną w sprawie
udzielenia pomocy w legalizacji pobytu i pracy w Polsce.
Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdym czasie wycofana. W tym celu
należy stosowne oświadczenie przesłać na adres mailowy: biuro@pro4work.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Danych Osobowych jest: PRO4WORK Izydora Kozioł- Podlaska, , ul. Strzegomska
64a, 58-160 Świebodzice, REGON: 366006157, NIP 8842771564, tel. + 48 607 933 891, adres email: biuro@pro4work.pl.
Dane kontaktowe przedstawiciela: Izydora Kozioł- Podlaska, tel. + 48 607 933 891, e-mail:
i.prochera@pro4work.pl.
1. Dane osobowe wpisane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym na naszej stronie
internetowej przetwarzane będą w celu umożliwienia nam kontaktu z Panem/Panią w sprawie
udzielenia pomocy w legalizacji pobytu i pracy w Polsce tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 (dalej: RODO) w ramach wyrażonej przez Pana/ Panią zgody.
Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowne oświadczenie należy zgłosić na
adres e-mail administratora : biuro@pro4work.pl.
2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
nam kontaktu z Panem/Panią.
3. Dane osobowe zbierane w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem będą przetwarzane w
przypadku zlecenia nam pomocy w legalizacji pobytu i pracy przez czas niezbędny do zakończenia
całej procedury. W przypadku nie zlecenia nam pomocy w legalizacji pobytu i pracy w ciągu 30 dni
od dnia wysłania do nas wniosku o kontakt za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszej
stronie internetowej.
4. Przewidywane kategorie odbiorców: pracownicy PRO4WORK Izydora Kozioł- Podlaska oraz
Kancelaria Adwokacka Solny, Pl. Solny 17, 50-063 Wrocław.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.

