
 
_____________________________________________     _________________________ 

            IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY           NR TELEFONU KONTAKTOWEGO 

 
___-___ ______________________________________   _________________@________ 
                                             ADRES KORESPONDENCYJNY                ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STREFA Barbara Kwiatkowska z siedzibą w Wólce            
nr 38, 99-220 Wartkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności            
Gospodarczej pod numerem NIP 888-272-11-18, REGON 361158075  

�� Danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi            
informacji marketingowych, oferty handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez          
STREFA Barbara Kwiatkowska z siedzibą w Wólce nr 38, 99-220 Wartkowice, wpisaną do             
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP          
888-272-11-18, REGON 361158075 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie         
do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze            
mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu          
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących       
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska            
i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących           
produktów i usług oferowanych przez STREFA Barbara Kwiatkowska z siedzibą w Wólce nr 38,              
99-220 Wartkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej           
pod numerem NIP 888-272-11-18, REGON 361158075  za pomocą wiadomości listowych.

 

__________________________ 
DATA I CZYTELNY PODPIS 

Firma Strefa BArbara Kwiatkowska z siedzibą w Wólce nr 38, 99-220 Wartkowice, NIP 888-272-11-18 zajmuje               
się lokalizacją pojazdów i monitoringiem pojazdów w oparciu o technologię pozycjonowania GPS oraz             
prezentacją danych geolokalizacyjnych oraz zebranych informacji i prezentację ich za pośrednictwem aplikacji            
opartej na mapach Google. 
Nie jest Pani/Pan zobowiązana/-ny do podania danych osobowych, ale w przypadku ich nie podania, nie               
będziemy w stanie przygotować i przedstawić indywidualnej oferty sprzedaży. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,             
uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby             
marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją. 
Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych             
Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby            
skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.  
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu przedstawienia oferty oraz udzielenia             
odpowiedzi na Pani/Pana pytania a także przygotowania umów współpracy.

 

__________________________
DATA I CZYTELNY PODPIS  

 
________________________________________________________________________ 
Administratorem danych jest Barbara Kwiatkowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą STREFA Barbara            
Kwiatkowska z siedzibą w Wólce nr 38, 99-220 Wartkowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności                 
Gospodarczej pod numerem NIP 888-272-11-18, REGON 361158075 
https://strefagps.pl  biuro@strefagps.pl;  handlowy@strefagps.pl; serwis@strefagps.pl; tel: 733299100; 733299101; 733299133 
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