
   

IZBA  RZEMIEŚLNICZA 
oraz  MAŁEJ  i ŚREDNIEJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

w   T A R N O W I E 
ul. Kochanowskiego 32 , 33-100 Tarnów 

 

 

 

 

 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU 
WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (proszę wypełniać czytelnie, literami drukowanymi) 

 
 

Nazwisko ………………………………………….. Imię/imiona………………………..…………………………….... 
 
data i miejsce urodzenia …………….. /….... / …… w …………….…………………………………..……............   
                                         (rok miesiąc dzień)                                        (miejsce urodzenia) 

PESEL …………………………………………………………..………   
 
Adres zamieszkania  
ulica i numer ………………………………..……Nr lokalu ………… miejscowość…………………………..….… 
 
kod pocztowy …………………………….……Telefon………………………………………………………...……. 
   

Proszę o wydanie duplikatu*: - ŚWIADECTWA   CZELADNICZEGO 
                               
                                (* podkreślić właściwy)  -  DYPLOMU  MISTRZOWSKIEGO  
         

Nr…………………………………..………….. wydanego w dniu ………...…….……………..…........................ 
          (nr księgi wieczystej/nr dokumentu)           (podać datę  wydania dokumentu) 
   
przez Izbę Rzemieślniczą -  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie 

                                                   (pełna nazwa Izby Rzemieślniczej)  
 

w zawodzie……….………………………………….………………………………………………………………….. 
                                                                                 (podać nazwę   zawodu /  rzemiosła)        

OŚWIADCZENIE wnioskodawcy: 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art.233 Kodeksu Karnego - 
podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) niniejszym oświadczam, że oryginał dokumentu uległ;   
całkowitej utracie  / uszkodzeniu     (*niepotrzebne skreślić). 
Oświadczam, że w przypadku odzyskania zagubionego oryginału dokumentu zobowiązuję się do zwrotu 
wystawionego przez izbę rzemieślniczą duplikatu. 
 
Ad. 1 W przypadku zniszczenia lub zagubienia podać okoliczności tego zdarzenia 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Ad. 2 Załączam uszkodzony dokument nr………..……………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………..     …..…………………………………….. 

 (data, miejscowość)              (czytelny podpis wnioskującego) 

Załączniki: 1. Opłata za wydanie duplikatu dokumentu, 

   2. Kserokopia dowodu tożsamości  

                  3  Uszkodzony dokument *  (nie dotyczy w przypadku całkowitej utraty oryginału dokumentu)  

________________________________________________________________________________________________ 

Adnotacje Izby Rzemieślniczej o wydaniu duplikatu 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



   

OŚWIADCZENIE 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących dane zawarte we wniosku przez Izbę 
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie w celu wydania duplikatu. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą Klauzulą informacyjną Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

IZBY RZEMIEŚLNICZEJ ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TARNOWIE 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem 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 (zwane dalej „RODO"), celem zapewnienia właściwej 

ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000052883, NIP: 8731567323, REGON: 

001105238  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można 

kontaktować się pisząc na adres e-mail: inspektor@izbarzemieslnicza.tarnow.pl  

3. Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa dane w celu:  

a) zawarcia i realizacja umowy;  

b) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności;  

c) prezentacji wizerunku osób odwiedzających obiekty Administratora;  

d) dochodzenia roszczeń;  

e) archiwizacji;  

f) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;  

4. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie:  

a) udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

b) prawidłowej realizacji usług (art. 6 ust 1 lit b RODO);  

c) monitorowania jakości świadczonych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO);  

d) wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO);  

e) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO);  

f) wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO).  

5. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom:  

a) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami, wykonywanymi w jego 

imieniu;  

b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;  

c) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił obsługę prawną;  

d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.  

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, lub do chwili cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane będą przetwarzane przez 

czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. 

Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych 

umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Państwa praw i wolności;  

 



   

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO)  

b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),  

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),  

d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),  

e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),  

f) prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),  

g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO)  

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora, narusza przepisy RODO. Jeżeli 

Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 8 w/w dokumentu, prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez Państwa danych 

uniemożliwi Administratorowi realizację umowy.  

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 
 
 

Podpis przyjmującego oświadczenie:                           Podpis oświadczającego: 
 
 

 
………………………………………………..       ………………..…………………….…Tarnów, dn.……………….. 

 
 


