
 

 
Formularz wniosku o udzielenie dostępu  

 
 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo 
dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez spółki w Grupie BMW, które 
pełnią funkcję administratorów danych (tj. podmiotów podejmujących decyzje w sprawie 
przyczyny i sposobu przetwarzania danych osobowych pracownika).  Jeśli chciał(a)byś 
uzyskać takie informacje, powinieneś(-naś) przesłać ten formularz oraz potwierdzenie swojej 
tożsamości pocztą elektroniczną na adres dsar@bmigroup.com lub do lokalnego działu HR, 
jeśli jesteś aktualnym pracownikiem.  
Zazwyczaj odpowiadamy na wnioski w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu całkowicie 
wypełnionego formularza, potwierdzenia tożsamości oraz otrzymaniu informacji, których 
zażyczyliśmy sobie od Ciebie w celu łatwiejszego rozpatrzenia Twojego wniosku. Jeśli jednak 
składany przez Ciebie wniosek jest złożony, możemy wydłużyć termin i udzielić odpowiedzi w 
terminie trzech miesięcy.  Jeśli będziemy musieli wydłużyć termin, powiadomimy Cię o tym. 
Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej wniosek (Podmiotu Danych)  

Informacje podane na tym formularzu będziemy wykorzystywać do identyfikowania Twojej 
osoby i danych osobowych oraz do udzielenia odpowiedzi na Twój wniosek. 

 
Nazwisko 

 

Imię (imiona) 
 

Data urodzenia 
 

Adres 
 

 

E-mail 
 

Numer telefonu 
 

 
Powiązanie z Grupą BMI  

Prosimy zaznaczyć poniższą rubrykę, która odnosi się do Twojej osoby, i wypełnienie 
wymaganych informacji. 
Aktualny 
pracownik  
           

Podaj nazwę swojego pracodawcy 
 

 

WYŁĄCZNIE DO 
UŻYTKU 
WEWNĘTRZNEGO 

mailto:dsar@bmigroup.com
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Były pracownik 
 

Podaj nazwę byłego pracodawcy 
 
 

Klient 
 

Podaj numery rachunków klienta (jeśli je znasz) lub potwierdź nazwę 
dostawców 

Pozostałe 
 

Prosimy podać powiązanie 

 
Wymagane informacje  

Aby ułatwić nam rozpatrywanie Twojego wniosku, prosimy o podanie jak najwięcej informacji o 
danych osobowych, do których chcesz uzyskać dostęp, w rubryce poniżej.  Na przykład, jeśli 
jesteś aktualnym lub byłym pracownikiem, prawdopodobnie zależy Ci na uzyskaniu dostępu do 
danych osobowych dotyczących określonego zdarzenia, np. dokumentacji dotyczącej awansów 
i szkoleń; jeśli natomiast jesteś klientem, prawdopodobnie zależy Ci na uzyskaniu dostępu do 
informacji dotyczących historii Twoich zakupów.  Pozostałe informacje, które pomogą nam 
przeprowadzić wyszukiwanie, będą obejmować odniesienia do zakresów danych oraz rodzaj 
dokumentów, które chciał(a)byś przeszukać.  
Jeśli zakres Twojego wniosku będzie niejasny lub nie będzie zawierać na tyle dużo informacji, 
abyśmy mogli przeprowadzić wyszukiwanie, poprosimy Cię o przesłanie dodatkowych 
informacji.   

 
Nazwisko 

 

Imię (imiona) 
 

Data 
urodzenia 

 

Adres 
 

 

E-mail 
 

Numer 
telefonu 

 

 
Przypominamy, że RODO przewiduje ewentualność, gdy składane przez podmiot wnioski o 
udzielenie dostępu wywierają niekorzystny wpływ na prawa innych, np. osób, których dane 
osobowe przechowujemy, oraz tajemnice handlowe spółki.  Gdy będziemy udzielać odpowiedzi 
na Twój wniosek, zrobimy to w sposób, który nie będzie niekorzystnie wpływać na wspomniane 
prawa.  Może to oznaczać, że przekażemy Ci wyodrębnione informacje zawierające Twoje 
dane osobowe lub zredagowane dokumenty stosownie do okoliczności.  
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Potwierdzenie tożsamości Podmiotu Danych 

Zanim będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twój wniosek o udzielenie dostępu, będziemy 
musieli otrzymać potwierdzenie Twojej tożsamości. Aby pomóc nam w ustaleniu Twojej 
tożsamości, musisz przekazać dane identyfikacyjne, które będą wyraźnie określać Twoje imię i 
nazwisko, datę urodzenia oraz aktualny adres. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy działań w 
sprawie Twojego wniosku, jeśli nie będziemy mogli Cię zidentyfikować. 
Jako potwierdzenie tożsamości akceptujemy kserokopię lub zeskanowany obraz jednego z 
poniższych dokumentów jako potwierdzenie tożsamości: paszport lub zdjęcie identyfikacyjne, 
np. prawo jazdy lub dowód z krajowym numerem identyfikacyjnym. Jeśli zmieniłeś(-aś) imię 
i/lub nazwisko, przekaż odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę. Prosimy także 
załączyć kopię wyciągu bankowego, wyciągu operacji na karcie kredytowej lub rachunku za 
korzystanie z mediów zawierającego Twój aktualny adres z datą z ostatnich trzech miesięcy. 
Jeśli nie dysponujesz żadną ze wskazanych form identyfikacji, skontaktuj się z nami pod 
adresem: dsar@bmigroup.com, aby uzyskać informację o innych dostępnych formach 
identyfikacji.  
 
Podpis i potwierdzenie  

Potwierdzam, że informacje podane w tym formularzu są poprawne i że znajduje się tam moje 
imię i nazwisko.  
Przyjmuję do wiadomości, że może zaistnieć konieczność, aby Grupa BMI skontaktowała się 
ze mną ponownie w celu uzyskania dalszych informacji i że mój wniosek nie będzie ważny, 
dopóki Grupa BMI nie otrzyma wszystkich wymaganych informacji do rozpatrzenia tego 
wniosku. 

 

__________________________________ 
Podpis 
__________________________________ 
Data  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


