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Poniżej propozycja aktualnego wzoru „zgody” opracowanego przez naszego Inspektora Ochrony Danych. 
 
Ważne! 
Każdy administrator systemu FinxS powinien dopasować treść zgody do potrzeb swojej organizacji i zapisać je jako 
domyślne. 
 
 

Propozycja/wzór treści zgody RODO 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez …………………………z siedzibą w .........................… 
kontakt………………………….… (*) wprowadzonych przeze mnie do systemu FinxS danych osobowych, w celu 
wykonania raportu Extended DISC i/lub FinxS® Sales Assessment i/lub FinxS® Feedback 360 (**) . 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania badania i wygenerowania raportu. 
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, dane podaję dobrowolnie, będąc świadomym, że w każdym momencie 
mogę wycofać wyrażoną zgodę. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych: 
 
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane we wskazanym celu na podstawie Pani/a zgody(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także 
podwykonawcy, którym powierzono czynności techniczne związane z przeprowadzeniem badania. 
 
Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania. Ma Pan/i prawo żądania od 
administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i zgodnie z art. 15-22 RODO, a także złożenia skargi do Prezesa UODO 
na sposób przetwarzania danych przez administratora. 
 
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzania, które miały miejsce przed 
jej wycofaniem. Ze swoich praw można skorzystać kontaktując się z administratorem z wykorzystaniem wskazanych 
danych kontaktowych. 
 
Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem 
danych: ……………………………. [dane kontaktowe, np. e-mail] (***). 
  
(*) Pełna nazwa administratora (nazwa Twojej Organizacji) oraz adres i e-mail lub telefon. 
(**) Należy zmienić/dodać jeżeli inny produkt niż analiza Extended DISC np. raport FinxS Sales Assessment, raport 
FinxS Feedback 360. 
(***) Jeżeli masz IOD, wystarczy wskazać jego dane kontaktowe, jeśli nie, należy wykreślić ostatnie zdanie (na 
czerwono). 
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