
Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych 

FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwisko………………………………………….. Imię: 1/……………………………………… (PIERWSZE IMIĘ) 

Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK 

PESEL………………………………………….  

Miejsce zamieszkania: 

Ulica…………………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania……………….Nr tel……………….………….. 

Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina…………………… 

Kod pocztowy…………….. Poczta………………………… 

Adres zameldowania: 

Ulica ……………………………………. Nr domu ……………………. Nr mieszkania …………………………….. 

Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina…………………… 

Kod pocztowy…………….. Poczta………………………… 

Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych/…………………………………………….. 

(dokładna nazwa wraz z adresem) 

Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych). Administratorem 

pozostawionych danych osobowych jest: W.Kruk S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (kod pocztowy: 31-462 

Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269. Dane 

osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji 

przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia 

roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje 

prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 

niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się 

prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące – adres e-

mail: inspektorODO@vrg.pl 

 

 

…………………………………….      ……………………………………… 

(miejsce, data)         (podpis) 

 


