
Ruda Śląska, data ___________ 
 
Imię i nazwisko Klienta: ……………………………………………………………………………………………………...................................................... 
 
 
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nr telefonu:                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres e-mail:             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            

                                         
  

 
OŚWIADCZENIE   

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) oraz art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez „WĘGLO SMYK” Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

(kod pocztowy 41-700), przy ul. Kokotek 18 a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000103887 w celach: marketingu 

bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług „WĘGLO SMYK” Sp. z o. o. 

 

 

____________________________________________ 
podpis osoby składającej oświadczenie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) zostałem poinformujemy iż: dane osobowe będą 

przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług 

 „WĘGLO SMYK” Sp. z o. o., Administratorem Danych Osobowych jest: „WĘGLO SMYK” Sp. z o. o.  

z siedzibą w Rudzie Śląskiej (kod pocztowy 41-700), przy ul. Kokotek 18 a. Posiadam prawo do 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na 

adres: kontakt@weglosmyk.pl. 

 

_______________________________________________ 
podpis osoby składającej oświadczenie 

mailto:kontakt@weglosmyk.pl

