
Nazwisko Imię Nazwisko panieńskie 
 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

Imię ojca Imię matki 
 
 

Dokładny adres zamieszkania 
 

Zakład pracy,  lata pracy: 
 
 
 
 
 

Numer telefonu kontaktowego 
 

Data złożenia wniosku 

 

OAiUE „AUDIATOR” Sp. z o.o. 

ul. Sikorskiego 33 

64-920 Piła 

 
A/A/ ……………………… 

 
ZLECENIE 

 

 

Zlecam sporządzenie następujących dokumentów: 1 
 

 kopii świadectwa pracy  kopii z zastrzeżeniem pkt 2, innego niż 
świadectwo pracy dokumentu z zakresu 
stosunku pracy, w tym dokumentu 
potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 

 

 odpisu świadectwa pracy  kopii kartoteki zarobkowej 
 

 odpisu innego niż świadectwo pracy 
dokumentu 

z zakresu stosunku pracy 
 

 świadectwa pracy w warunkach 
szczególnych 

 
 

1. W związku z udzieleniem przeze mnie powyższego zlecenia wyrażam zgodę na: 
 

a) wykonanie zleconej przeze mnie usługi w terminie do jednego miesiąca od daty uiszczenia opłaty 

naliczonej wg obowiązujących cenników, 

b) pobranie przez OAiUE „AUDIATOR” Sp. z o.o. kosztów administracyjnych w wysokości 101,17 zł netto w 

chwili zlecenia. 
 

1. Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż: 
 

a) Zapoznałem/am się z treścią Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie 

określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie 

przechowywania (Dz.U. Nr 28 poz. 240). 

b) Zapoznałem/am się z cennikiem OAiUE „AUDIATOR” Sp. z o.o. 

c) Wyrażam zgodę na przesłanie żądanych dokumentów na wskazany wyżej adres po uregulowaniu zapłaty 

na konto (PKO BP O/PIŁA 75 1020 3844 0000 1402 0057 6710). 

d) Warunku wykonania zleconej przeze mnie usługi przyjąłem/am do wiadomości i nie wnoszę zastrzeżeń. 

 

………………………………………………… 
własnoręczny czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Wybrać właściwe wstawiając znak „X” 
Dokumenty wg cennika zawartego w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat  
za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. 



 

 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez 

Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych „AUDIATOR” Sp. z o.o. 
 

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 – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuję, że: 
 

1) Ośrodek Archiwizacji i Usług Ekonomicznych „AUDIATOR” Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Gen. Sikorskiego 33 (dalej: 

„AUDIATOR” Sp. z o.o.), NIP: 7642307459, REGON: 570905254, tel. 67 351 78 55, 517 398 954, e-mail: odpe@audiator.com.pl jest 

Administratorem Danych osób, które zwróciły się do ww. Spółki z wnioskiem o udostępnienie określonych dokumentów przechowywanych 

w Składnicy Akt prowadzonej przez „AUDIATOR” Sp. z o.o. 

2) Podanie danych osobowych w formularzu zlecenia jest konieczne dla zrealizowania przez „AUDIATOR” Sp. z o.o. usługi 

określonej w zleceniu. 

3) „AUDIATOR” Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących 

podstawach prawnych: 

 w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 

6 ust 1 lit. b RODO); 

 w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

 w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na podstawie 

obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o 

rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa 

prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

 w celu marketingu usług własnych „AUDIATOR” Sp. z o.o. oraz promowania działalności Spółki, jej usług i nowych 

inicjatyw, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz 

właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej); 

 w celach analitycznych i badania satysfakcji klientów i kontrahentów pod kątem optymalizacji procesów ich obsługi, 

co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe 

przepisy dot. komunikacji elektronicznej); 

 w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów i kontrahentów, jak również kontaktowania się z tymi 

osobami w sprawach realizacji ich wniosków, reklamacji i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na 

zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

1) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez „AUDIATOR” Sp. z o.o., w 

tym profilowaniu. 

2) Osobom, których dane „AUDIATOR” Sp. z o.o. przetwarza przysługują prawa: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

 sprostowania (poprawiania) danych, 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

 do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

1) „AUDIATOR” Sp. z o.o. przechowywała będzie Państwa dane osobowe: 

 przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(dotyczy danych osób zawartych w prowadzonych przez „AUDIATOR” Sp. z o.o. zasobach archiwalnych), 

 przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń; 

 w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych do 

czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do 

końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; 

 w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku 

innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach 

określonych w deklaracji zgody). 



Ponadto, przez 3 lata przechowywaniu podlegał będzie dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na 

wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych. 

1) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 podwykonawcom związanym z „AUDIATOR” Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. 

firmom zapewniającym nam obsługę informatyczną, w tym usługi hostingu, kancelariom prawnym, upoważnionym wykonawcom 

umów cywilnoprawnych. 

1) „AUDIATOR” Sp. z o.o. deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z nami: 

 telefonicznie: 67 351 78 55 lub 517 398 954 

 drogą elektroniczną: odpe@audiator.com.pl 
 

Zarząd  OA i UE „AUDIATOR” Sp. z o.o. 

 


