Wniosek o zmianę danych osobowych na liście Związku Banków Polskich

Ja, poniżej podpisana/y: ………………………………………………....................................
/imię i nazwisko drukowanymi literami/
Nr uprawnienia (jeśli posiada wnioskujący): …………………………………….
Data nadania uprawnień: ……………………………………
Imiona rodziców: ……………………………………………

Wnoszę o zmianę moich danych osobowych publikowanych i przetwarzanych przez
Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w Warszawie na łamach
miesięcznika finansowego BANK i kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” oraz na
stronach internetowych PFSRM, ZBP i Centrum AMRON, mojego imienia i nazwiska,
telefonów kontaktowych oraz nazwy instytucji i miejsca wykonywanej pracy, na potrzeby
publikacji list osób, które zdały egzamin w obszarze Wycena dla potrzeb zabezpieczenia
wierzytelności bankowych, organizowany przez ZBP.

Podać przyczynę zmiany: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zmiana dotyczy (podać jakie dane mają być zmienione): ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

nazwa instytucji i miejsce wykonywanej
pracy (podać adres)

………………...........
data i podpis

Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) Centrum Prawa
Bankowego i Informacji Sp. z o.o. informuje, że:
1.

Administratorem podanych danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie
(00-380) przy ulicy Zbigniewa Herberta 8, zwana dalej „ZBP”.

2.

Dane osobowe, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu, przetwarzane będą również w celach
związanych z archiwizacją i rozliczalnością przetwarzania danych (podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.

Dane publikowane będą do czasu wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do
cofnięcia zgody w każdej chwili. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail wysłana na adres
centrum@cpb.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych przetwarzanych
przez ZBP na mocy zgody oraz otrzymania ich kopii, a także do sprostowania (poprawiania) oraz
usunięcia tych danych z zasobów ZBP.

5.

W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można
skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Z. Herberta
8, 00-380 Warszawa.

6.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

…………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………..
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

…………………………………………………………………………………..
/czytelny podpis/

