
.......................................................................... 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………………………… 
   (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

……………………………………………………………………… 
      (adres zamieszkania/adres do korespondencji: kod pocztowy, miejscowość) 

……………………………………………………………………… 
             (ulica, numer domu) 

……………………………………………………………………… 
                    (numer telefonu komórkowego) 
……………………………………………………………………… 
                                  (adres mailowy) 

Komitet Wykonawczy 
Polskiego Związku Faktorów 

WNIOSEK 
o przyjęcie na staż 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi odbycia stażu w jednej z instytucji 
faktoringowych – Członka Polskiego Związku Faktorów. 

Jestem absolwentem / studentem  
…………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(nazwa uczelni, kierunek studiów) 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………….. 
(podpis) 

 

Polski Związek Faktorów  
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Klauzula obowiązku informacyjnego 
dla osób wnioskujących o przyjęcie na staż 

1. Polski Związek Faktorów przetwarza dane osobowe osoby wnioskującej o staż w zakresie: imię, nazwisko, 
adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.  

2. Administratorem danych osobowych osoby wnioskującej o staż jest Polski Związek Faktorów, tj.  Polski 
Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134 lok. 117, 00-008 Warszawa 
wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256244, NIP 701 002 05 45, REGON 
140536999.  

3. Osoba wnioskująca o staż może skontaktować się z Polskim Związkiem Faktorów w sprawach dotyczących 
przetwarzania jej danych osobowych również w formie elektronicznej na adres e-mail: pzf@faktoring.pl. 

4. Dane osobowe osoby wnioskującej o staż są przetwarzane w następującym celu: 
a) podjęcia czynności mających na celu skierowanie do instytucji faktoringowej będącej Członkiem Polskiego 
Związku Faktorów w celu odbycia stażu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO), 
b) wewnętrznych celów administracyjnych Polskiego Związku Faktorów będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Polskiego Związku Faktorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Polskiego Związku 
Faktorów dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Polskiego Związku Faktorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Odbiorcą danych osobowych osoby wnioskującej o staż mogą być firmy współpracujące w zakresie usług IT, 
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, instytucje faktoringowe będące Członkami Polskiego 
Związku Faktorów. 

6. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być 
przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Polskiego Związku Faktorów 
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 
Dane przetwarzane w pozostałym zakresie Polski Związek Faktorów może przetwarzać przez okres nie dłuższy 
niż do czasu przekazania danych do instytucji faktoringowej będącej Członkiem Polskiego Związku Faktorów 
organizującej staż dla osoby wnioskującej o jego odbycie, chyba że osoba wnioskująca o staż wcześniej wycofa 
zgodę na udostępnienie jej danych osobowych do instytucji faktoringowej celem umożliwienia jej odbycia 
stażu. 
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7. Osobie wnioskującej o staż przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody w każdy czasie i bez podania przyczyny jednak 
bez wpływu na zgodność przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.  

8. Osobie wnioskującej o staż przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Osobie wnioskującej o staż przysługuje w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
jej danych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Polski Związek Faktorów 
przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 
tych danych istnieją dla Polskiego Związku Faktorów ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnioskującej o staż lub dane będą Polskiemu Związkowi 
Faktorów niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Podanie danych osobowych przez osobę wnioskująca o staż jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
podjęcia przez Polski Związek Faktorów czynności zmierzających do odbycia stażu przez osobę o niego 
wnioskującą.    

11. Dane osobowe osoby wnioskującej o staż nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. 

12. Osobie wnioskującej o odbycie stażu w każdej chwili  przysługuje prawo do wycofania zgody poprzez  
bezpośredni kontakt z Polskim Związkiem Faktorów w formie pisemnej na adres siedziby Polskiego Związku 
Faktorów bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 
pzf@faktoring.pl. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres do 
korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej do instytucji faktoringowej będącej Członkiem Polskiego 
Związku Faktoringu w celu umożliwienia odbycia stażu. Wykaz instytucji faktoringowych będących Członkami 
Polskiego Związku Faktorów jest dostępny na stronie internetowej www.faktoring.pl/czlonkowie.   

……………………………………………………….. 
    (podpis osoby wnioskującej o staż)
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