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Prosimy o wypełnienie poniższego formularza Wniosku, abyśmy mogli ustalić  
czas auditu oraz podać cenę certyfikacji / odnowienia / wznowienia systemu  

 
Pełna nazwa Organizacji  

 
Adres  
 

 

NIP  Regon  
Zakres certyfikacji   
Personel pracujący na cały etat:  
Personel pracujący na część etatu  

Personel niepracujący na stałe (sezonowy, umowy o dzieło, umowy 
zlecenie, podwykonawcy) 

 

Całkowita liczba zatrudnionych pracowników w obszarze objętym 
certyfikacją 

 

Część (liczba) całkowitej liczby zatrudnionych wykonujących te same 
powtarzalne czynności 

 

Liczba zmian:  
Ilość personelu 

Zmiana 1 
Personel  

Zmiana 2  
Personel 

Zmiana 3 
Personel 

Przedstawiciel 
Organizacji 

Imię Nazwisko 

Telefon  Mail  
Procesy i działania 
(podać nazwy) 

 
 

Procesy zewnętrzne 
(podzlecane) 

 

Wyłączenia  
Specyficzne przepisy  
Wszelkie inne certyfikaty 
wydane przez inne 
jednostki certyfikacyjne. 

 

Proponowany miesiąc i 
rok certyfikacji. 

 

 
Prosimy zaznaczyć znakiem x 
 

Czy wstępują poniższe: TAK NIE 
Skomplikowana logistyka obejmująca więcej niż jeden budynek lub lokalizację 
w których prowadzona jest działalność. 

  

Personel posługujący się wieloma językami (konieczni tłumacze)   
Duża liczba przepisów związanych z działalnością    
System obejmuje bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę 
nietypowych działań. 

  

Konieczność wizytowania oddziałów   
Wysoki poziom automatyzacji   
W składzie personelu znajdują się osoby pracujące „poza lokalizacją”   
Działalność oparta o jeden podstawowy proces   
Znaczna część personelu pełniącego podobną funkcję.   
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aktual. 
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Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 00-074, ul. Trębacka 

4, tel.: 22 6309 600, email: rodo@kig.pl. 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności certyfikacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) 

Rozporządzenia 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, w 
szczególności Ustawy o izbach gospodarczych. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do 
żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy 
Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny oraz pracownicy i współpracownicy Krajowej Izby Gospodarczej upoważnieni 
do przetwarzania danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności certyfikacji oraz okres 
niezbędny w procesie weryfikacji certyfikacji oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania. 

6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z wymogiem uzyskania certyfikacji. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych czynność certyfikacji nie zostanie wykonana. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 
W imieniu Organizacji: ………………………………………………………………………… 
niniejszym oświadczamy, że jesteśmy upoważnionymi przedstawicielami Organizacji do 
udzielania niezbędnych informacji dla opracowania przez KIG BLCA Umowy oraz, że 
informacje podane w niniejszym „Wniosku o certyfikację” są prawdziwe. 
 
Oświadczamy, że przeciwko nam nie jest prowadzone postępowanie w sprawach karnych, o 
przestępstwa korupcyjne, skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 
 
Wyrażamy zgodę na spełnienie wymagań certyfikacyjnych określonych przez KIG BLCA oraz 
na dostarczanie KIG BLCA wszelkich informacji niezbędnych do procesu certyfikacji i jest nam 
wiadomo, że wykroczenie przeciwko warunkom wydania certyfikatu prowadzi do jego utraty. 
 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych teleadresowych firmy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu certyfikacji (Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)), 
 
Data……………………… 
Imię, Nazwisko, Podpis……………………….………………………………………………… 
 
 

Wypełnia KIG BLCA 
KIG BLCA/………………………/……………….. 
Warszawa ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
Data, imię i nazwisko , podpis osoby weryfikującej Wniosek w KIG BLCA 

 


