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Poczta Polska

(adres adr€lsata)

ZĄDANlE DORĘCZANlA PRZESYŁEK POLECONYCH
DO ODDAWCZEJ SKRZYNK! POCZTOWEJ
Proszę

cr

doręczanie przesyłek poleconych do mojej oddawczej skrzynki pocztowej, nadchodzących na adres:
(pełny adres adresata)

Zawiadomienie o doręczeniu przesyłki poleconej nastąpi w formie elektronicznej w postaci'):

! svs
D

na nr telefonu

e-mail na adres

Źądanie jest wykonywane od dnia następnego po dniu jego przyjęcia do jego odwolania.
UWAGA!
Żądanie rlie obejmuje pzesyłek poleconych
skzynki pocztowej.

z

potwierdzeniem odbioru lub o kształtach/rozmiarach uniemoźliwiających włożenie ich do oddawczej

Administratorem danych osobowych podanych W niniejszym formulazu jest Poczta Polska S,A. z siedzibą W Warszawie, u|. Rodziny
Hiszpańskich 8,
00 - 940 Warszawa. Kontakt z lnspektorem ochrony danych: lnspektor ochrony danych Poczta Polska S.A,, ul. Rodziny Hiszpań§kich 8, oo_94o
Warszawet, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl

Dane osobowe są przetwaŻane na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwielnia2016
l.
W sprawie ochrony osÓb flzycznych w związku z prz etwarz aniem danych osobowych i W sprawie swobodnego pż epływu
takich danych

dyrektywy95/46ME(ogólnerozpożądzenieoochroniedanych)(Dz.Urz.UEL119z4.05.2016)-Wcelurealizacji
PżesYłek PoleconYch do jego oddawczej skzynki pocztowej, zgodnie
reklamacyjnych dotyczących

re

z

art. 37 ust.

oraz uchylenia

żądaniaadresalaodoręczanie

4 Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań

alizaąi usłu g z zastrzeżeniem żądan ia.

Dane oscrbowe będą Pżechowywane do czasu odwolania realizac|l żądania olaz przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowań
reklamacyinych dotyczących realizacji usług z zastrzeżeniem żądania.
Podanie danych osobowych iest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji żądania.
Osobom, l(tórych dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. lnformacja o tym organie jest podana na stronie
internetowei Poczty Polskiej s.A.: Www.poczta-polska.pl
lnformacje dotyczące praw, pzysługującym osobom, których dane osobowe dotyczą, są dostępne W każdej placówce pocztowej oraz na stronie
internetowej Poczty Polskiej s.A.; WWW.poczta-polska.pl

(data i podpi5 adresata)
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