Miejscowość, dnia ……………… 2018 roku
Imię i Nazwisko ……………………….
PESEL …………………..
Wszelką korespondencję zwrotną
proszę kierować na adres e -mail: rodo@anuluj-dlug.pl

DANE FIRMY WINDYKACYJNEJ/ BIK, KRD itd
ADRES…………………
…………………………….

WEZWANIE
DO ZAPRZESTANIA NARUSZEŃ

Działając w imieniu i na rzecz własną, wzywam do niezwłocznego usunięcia z
prowadzych przez Państwo baz i rejestrów wszelkich informacji dotyczących moich danych
osobowych, bowiem ich dalsze gromadzenie stanowi naruszenie obowiązujących przepisów
prawa, zarówno w zakresie przepisów Kodeksu Cywilnego jak i Rozporządzenie 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.
Zgodnie z dyspozycją art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, dobra osobiste, w tym dobre
imię

podlegają

ścisłej

ochronie.

Państwa

działalność

stanowi

rażące

naruszenie

obowiązujących przepisów prawa i wywołuje po mojej stronie ujemne skutki prawne.. Co
więcej w związku z treścią art. 17 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku bez uzyskania
ode mnie wyraźnej zgody jesteście Państwo zobligowani do usunięcia wszelkich dotyczących
mnie danych zamieszczonych w Internecie, a przez to zrealizowanie zawarowanego mi tzw.
prawa do zapomnienia.
Wzywam również do przekazania pełnej informacji na temat moich danych
osobowych, które były przetwarzane wraz z podaniem źródła i daty ich pozyskania, oraz
informacji jakim podmiotom i instytucją zostały one udostępnione.

Wykonanie powyższego wezwania musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do
dnia…………………………….., w przeciwnym razie będę zmuszony/a skierować sprawę na
drogę postępowania sądowego, celem uzyskania stosownego odszkodowania oraz
powiadomię odpowiednie organy kontrolne, co wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty na
ich rzecz kar pieniężnych, zgodnie z dyspozycją ww. rozporządzenia. Dodatkowo o
zaistniałych naruszeniach poinformowane zostaną organizacje społeczne zajmujące się
ochroną praw konsumentów.
Informację o wykonaniu wezwania, o moich danych osobowych w jakich posiadaniu
państwo jesteście i jakie przetwarzaliście do dzisiaj, o źródle pozyskania moich danych
osobowych oraz raport z jakim dniem zostały one wykreślone proszę przekazać na adres
mailowy Rodo@anuluj-dlug.pl do moich prawników.

___________________________
Podpis

