Załącznik Nr 1B
do Regulaminu korzystania z
urządzeń samoobsługowych
zlokalizowanych w Strefie 24h

ŻĄDANIE NR …..
Ja

i

§1
nazwisko………………………………………………………………,

niżej

podpisany,

imię

działający

w imieniu

nazwa (firma)

…………………………………………………………………

numer KRS albo wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
…………………………………………………………………………………………………………………,
oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania z samoobsługowych urządzeń
zlokalizowanych w Strefie 24h, akceptuję jego postanowienia oraz wnoszę o wydawanie przesyłek
adresowanych na adres pełny adres ………………………………………………………………………
w urządzeniu oddawczym umiejscowionym w Strefie 24h w placówce pocztowej pełna nazwa.
§2
Wyrażam zgodę, aby wydawanie przesyłek w urządzeniu oddawczym rozpoczęło się po 3 dniach
roboczych począwszy od dnia następnego po dniu złożenia w placówce pocztowej niniejszego
żądania i aby odbywało się aż do jego odwołania. Pisemne odwołanie żądania będzie obowiązywać
po 3 dniach roboczych począwszy od dnia następnego po dniu złożenia. Odwołanie to będzie
złożone osobiście w placówce pocztowej, o której mowa w § 1.
§3
Wyrażam zgodę na to, aby powiadomienia SMS były przesyłane przez Pocztę Polską S.A. na numer
telefonu: …………………

Akceptuję, aby

§4
w przypadku awarii urządzenia oddawczego, przesyłki były wydawane mi

w placówce pocztowej wskazanej w § 1.
§5
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pocztę Polską S.A. moich danych osobowych, podanych
w niniejszym żądaniu, w celach określonych w § 1 – 4 niniejszego żądania.
§6
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym żądaniu jest Poczta Polska S.A. z
siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych (od dnia 25 maja 2018 r.): Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu realizacji żądania, o którym mowa
powyżej, na podstawie zgody.
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4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane wskazane w § 1 i 3 żądania.
5. Dane osobowe będą przechowywane od dnia złożenia Żądania do dnia jego odwołania (w dniu
w którym odwołanie zacznie obowiązywać formularz Żądania będzie zniszczony).
6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od dnia
25 maja 2018 r.).
8. Podanie danych jest niezbędne do zrealizowania żądania. Odmowa podania danych skutkuje
brakiem możliwości realizacji żądania.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku odstąpienia przez Pocztę Polska S.A. od
świadczenia usługi wydawanie przesyłek w urządzeniu oddawczym w wyniku zamknięcia placówki
lub likwidacji Strefy 24 h w placówce wskazanej w § 1, zostanę poinformowany o tym fakcie
powiadomieniem SMS przesyłanym przez Pocztę Polską S.A. na numer telefonu wskazanej w § 3, co
będzie skutkowało odwołaniem niniejszego żądania z momentem wysłania przez Pocztę Polską S.A.
SMS-a z powiadomieniem.

Data złożenia żądania: ………………………………..……
Podpis składającego żądanie: ………………………………….…………

Potwierdzam tożsamość
…………………………………………………..
Podpis przyjmującego pracownika i odcisk datownika

Informacja dodatkowa dla placówki pocztowej:
fragmenty napisane kursywą wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.
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