
 

 
 
 
              …...………………….. 

                                                                     Miejscowość i data 

……………………………………. 
Imię i nazwisko 

…………………………………….. 
Nazwisko rodowe 

…………………………………….. 
Data i miejsce urodzenia 

………………………………....      
PESEL         ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. 

………………………………….     ul. Koszalińska 3D 
Adres do korespondencji       76-200 Słupsk   

……………………………….... 
nr telefonu  

  

Wniosek o wydanie dokumentów 
 

Proszę o wydanie (zaznaczyć właściwe): 
  zaświadczenia o wysokości mojego wynagrodzenia RP-7     
  duplikatu świadectwa pracy  
  świadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych 
 

za okres zatrudnienia w firmie…………………………………. w latach od ……………...……… 

do …………………. na stanowisku pracy ………………………………………………………….. 

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

 

Cel wydania dokumentu: …………………………………………………………. 
 
  

…………………………………………………… 
PODPIS  

 
 
 
 
 
 

*Wniosek należy złożyć drogą emaliową na adres: sekretariat.ec@engie.com lub wysłać pocztą tradycyjną 
 

** Informujemy, że dokumenty pracowników zatrudnionych w miejscowościach innych niż Słupsk zostały 
przekazane odpowiednio do: 
  - MPEC w Lęborku  
  - ZEC Miastko, 
  - ZEC Człuchów 
  - MPEC Sławno 
  - MPEC Bytów 
  - MPEC Ustka –dokumenty zostały przekazane do ARCHIWIS Sp. z o.o., ul. Zamiejska 19 76-200 Słupsk. 
W celu wydania powyższych dokumentów prosimy o kontakt z w/w jednostkami. 

mailto:sekretariat.ec@engie.com


 
 

 
 
 

Załącznik nr 1_RODO 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z art. 7 RODO 
 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ENGIE EC Słupsk ul. Koszalińska 3 D 

76-200 Słupsk adres e-mail sekretariat.ec@engie.com moich danych osobowych 

wskazanych w powyższym wniosku.  

 
Powyższe dane przetwarzane będą w następującym celu (proszę zaznaczyć, na jaki cel 
wyraża Pan/Pani zgodę):  
  sporządzenia zaświadczenia o wysokości mojego dochodu RP-7     
  wydania duplikatu świadectwa pracy  

  wydania świadectwa wykonywania pracy w warunkach szczególnych 
  inne [wskazać jakie]  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/poinformowany o tym, że:  

− mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez wysłanie wiadomości  
e-mail na adres e-mail wskazany powyżej lub listu na adres administratora wskazany 
powyżej. 

− wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych 
osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem48.  

    

Oświadczam, że otrzymałem do wiadomości Załącznik nr 4_RODO - KLAUZULA INFORMACJA 
STOSOWANA PRZY ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ I zapoznałem/am się z 
jego treścią. 
 
 
  

…………………………………………………………………… 
PODPIS 

 


