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WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania udostępnienia danych osobowych zebranych 

na jej temat. Jest to możliwe za pośrednictwem Wniosku o Udostępnienie Danych Osoby, której 

Dane Dotyczą („Żądanie Udostępnienia”). Osoba, której dane dotyczą, to osoba fizyczna, do któ-

rej odnoszą się dane osobowe. W przypadku zamiaru złożenia Żądania Udostępnienia należy uzu-

pełnić niniejszy wniosek i przesłać go do nas pocztą i wiadomością e-mail. 

Przesyłkę pocztową należy przesłać na następujący adres: 
 
Mobiem Polska Sp. z o.o. sp.k.  
ul. Fabryczna 5a  
00-446 Warszawa 
Dopisek: wnioski RODO 

Wiadomość e-mail należy przesłać na następujący adres: iodo@mobiem.pl. W temacie wiadomo-
ści należy wpisać „Żądanie Udostępnienia Danych Osoby, której Dane Dotyczą”. 

1. Imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą  
2. Data urodzenia osoby, któ-
rej dane dotyczą  

    

3. Aktualny adres osoby, której dane dotyczą  

  

4. Numer telefonu osoby, której dane dotyczą  

Nr telefonu stacjonarnego: Nr telefonu komórkowego: 

    

5. Szczegółowe informacje na temat wymaganych danych: 

 
 
 
 
 
 
 

6. W celu sprawniejszego wyszukania żądanych informacji należy określić wymagane dane tak 

precyzyjnie, jak to tylko możliwe (np. kopie wiadomości e-mail w okresie od <data> do <data>). 

Niedostarczenie informacji wystarczających do zlokalizowania żądanych danych może uniemoż-

liwić spełnienie żądania. 
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7. Czy informacje mają zostać wysłane do osoby, której dane dotyczą, czy do jej przedstawicie-
la? 

Do osoby, której dane dotyczą   ☐            Do przedstawiciela  ☐ 

 

Jeśli dane mają zostać wysłane do przedstawiciela, należy uzupełnić sekcje 9 i 10. 

8. Niniejszym potwierdzam, że jestem osobą, której dane dotyczą.  

 
Podpis: _______________________________________________________________ 
  

Imię i nazwisko literami drukowanymi:_____________________________________________ 

 

Data: ____________________________________________________________________ 

Załączam kopię dokumentów potwierdzających moją tożsamości i adres (w tym dowód tożsamo-

ści wydany przez instytucję państwową). 

9. (Należy wypełnić, jeśli w pytaniu 7 zaznaczono opcję „Do przedstawiciela”) Osoba, której 
dane dotyczą (której danych dotyczy żądanie) musi upoważnić na piśmie swojego przedstawi-
ciela do otrzymania informacji. 
 

 
Niniejszym upoważniam ________________________________________________ (należy wpi-
sać imię i nazwisko upoważnianego przedstawiciela) do żądania udostępnienia moich danych 
osobowych. 
 
 
Podpis osoby, której dane dotyczą:_______________________________________________  
 
Imię i nazwisko literami drukowanymi:______________________________________________  
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10. (Wypełnia przedstawiciel osoby, której dane dotyczą) Niniejszym potwierdzam, że jestem 
upoważnionym przedstawicielem osoby, której dane dotyczą. 

 
Imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela oraz adres, na który dane mają zostać przesłane: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

Podpis: ______________________________________________________________________ 

 

Imię i nazwisko literami drukowanymi: _____________________________________________ 

 

Data: ____________________________________________________________________     

 

                                           

Dołożymy wszelkich starań, aby rozpatrzyć złożone żądanie udostępnienia danych osoby, której 

dane dotyczą, tak szybko jak to możliwe w ciągu 30 dni kalendarzowych. W przypadku jakichkol-

wiek pytań w tym okresie należy przesłać do nas wiadomość na następujący adres e-mail: io-

do@mobiem.pl 

  

 

 


