
 
 

Administrator Danych Osobowych 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej  
41-800 Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29 

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane Wnioskodawcy 

 

Nazwisko i imię  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu  

E-mail  

 

Zwracam się z prośbą o usunięcie :* 

  
wszystkich przetwarzanych moich danych osobowych 

  
tylko danych osobowych  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać jakie dane mają podlegać usunięciu) 

 
Oświadczam, że powyżej wskazane dane zgodne są ze stanem faktycznym. Potwierdzam zapoznanie się z 
procedurą realizacji praw osób oraz klauzulą informacyjną. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku dla potrzeb zweryfikowania przez 
administratora mojej osoby i następnie spełnienia żądania zgodnie z wnioskiem. 
 
………………………………………    ………………………………………………… 

        Data                  Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
* zaznaczyć X we właściwym miejscu 
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi 
jedna z poniższych okoliczności:  
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania  
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator  
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO 

(usługi oferowane dziecku). 
Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:  
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,  
b)  przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy 

prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi,  

c) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z 
art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz 
produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub 
medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),  

d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia 
danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,  

e) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 


