Oświadczenie o ochronie danych osobowych podawanych na potrzeby wnioskowania o wizę
chińską.
Ja (Imię i nazwisko) ........................................... w dniu...........................................................
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła
II 62 lok.2, 01-031, w moim imieniu moich danych osobowych zawartych we wniosku o wizę chińską,
przekazuję mój paszport w oryginale oraz zdjęcie biometryczne, na potrzeby pośrednictwa w
uzyskaniu wizy do Chin.
Po zakończeniu procesu wizowego proszę o odesłanie paszportu na adres:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:....................................................................
Adres:.....................................................................................................
telefon kontaktowy:...................................................................................
email:......................................................................................................

CT Poland sp. z o. o. informuje że :
CT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-031, ul. Jana Pawła II 62 lok.2. jest administratorem
Pani/Pana danych w procesie przekazania dokumentów do Konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej w
celu wyrobienia wizy do Chin
Podanie danych we wniosku jest dobrowolne ale niezbędne w celu wyrobienia wizy chińskiej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody do momentu przekazania
ich do Konsulatu ChRL w Polsce w celu rozpoczęcia procedury wizowej.
Nie podanie wszystkich wymaganych danych we wniosku, spowoduje że nie będziemy mogli
przystąpić do pośredniczenia w wyrobieniu wizy, co wiążę się z odesłaniem do Pani/Pana
dokumentów.
W związku z tym, że uzyskanie wizy chińskiej uzależnione jest od podania wielu informacji, w tym
informacji szczególnych, takich jak zdjęcie biometryczne, informacje o stanie zdrowia, zobowiązani
jesteśmy do uzyskania Pani/Pana wyraźnej zgody na przetwarzanie takich danych.
Dane będą przekazywane jedynie do Konsulatu Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce i nie będą one
udostępniane żadnym innym podmiotom.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie powyższej zgody i wykorzystywane jedynie na
potrzeby wyrobienia wizy chińskiej.
Podane dane będziemy przetwarzali jedynie przez czas niezbędny do zakończenia całej procedury
wizowej. Najpóźniej wciągu 30 dni od dnia zakończenia procedury, dane zostaną usunięte z naszych
systemów a wszelkie kopie papierowe zostaną zniszczone.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła
II 62 lok.2, 01-031, moich danych osobowych zawartych we wniosku o wizę chińską, danych z
paszportu oraz zdjęcie biometryczne, na potrzeby pośrednictwa we wnioskowaniu o wizę chińską.
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