
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ZWYKŁYCH I INFORMACJA O PRAWIE DO COFNIĘCIA ZGODY 

 Oświadczam, że stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

przedsiębiorstwo PROFEX Piotr Wydmański z siedzibą w Gaju, NIP 6792433969 moich 

danych osobowych (imię i nazwisko, nr tel., adres mailowy, adres zamieszkania) w celu: 

a) Prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych oraz bieżącego informowania 

mnie o ofercie sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Administratora Danych 

Osobowych, 

b) Przeprowadzania badań statystycznych i badań rynku przez podmioty trzecie.  

 Oświadczam, że stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1219 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie do 

mnie drogą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, telefonicznie oraz 

pocztą tradycyjną w formie papierowej, informacji handlowej o ofercie przedsiębiorstwa 

PROFEX Piotr Wydmański z siedzibą w Gaju, NIP 6792433969.  

 Oświadczam, że stosownie do art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) wyrażam zgodę na używanie przez przedsiębiorstwo PROFEX 

Piotr Wydmański z siedzibą w Gaju, NIP 6792433969 telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 

bezpośredniego, realizowanego w celu akcji marketingowych, promocyjnych oraz 

bieżącego informowania mnie o ofercie sprzedaży towarów i świadczenia usług przez 

przedsiębiorstwo PROFEX Piotr Wydmański z siedzibą w Gaju, NIP 6792433969.  

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo PROFEX Piotr 

Wydmański, NIP 6792433969 z którym możesz się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych mailowo: odo@stalco-profex.pl lub na adres 

siedziby firmy: ul. Widokowa 14, 32-031 Gaj oraz telefonicznie pod nr +12 276 10 67 

2. Osoba, które dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania 

usunięcia danych, ich sprostowania i uzupełnienia. Osoba taka ma prawo wycofania 

zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie w sposób wolny od opłat. Dla 

skuteczności wycofania zgody wystarczy przesłanie przez taką osobę wiadomości 

mailowej lub skierowanie innej wiadomości do Administratora Danych Osobowych 

bądź powołanego Inspektora Ochrony Danych. 

3. Zgoda wyrażona poprzez zakreślenie odpowiedniego pola w powyższych klauzulach 

nie warunkuje wykonania jakiejkolwiek umowy, z której zawarciem lub wykonaniem 

nie są związane dane osobowe będące przedmiotem niniejszej zgody.  

4. Zgody wynikające z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

oraz art. 172 ust. 1 i art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne mogą być 

wycofane w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. 

 

 

                                                                                             …………………………… 

mailto:odo@stalco-profex.pl

