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klient / petent 

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od klientów - petentów                                 
 
Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRANTEX-PLUS Sp. z o.o. 

Sp.k.. z siedzibą we ……62-300 WRZEŚNIA ul DZIAŁKOWCÓW 

11………………………… ………………………………………………………..…….., 

zwana dalej Administratorem, 

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu …zawarcia i wykonywania 

umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna,udzielenie odpowiedzi na 

wiadomości i wysłane poprzez formularz strony,zawarcia i wykonywania umowy 

sprzedazy  przesyłania informacji i ofert marketingowych,ankiet,zaproszen oraz 

prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail,wiadomosci 

sms.…itp…………………….……….. 

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

i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest 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), 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia „umowy”, w przypadku niepodania 

danych zawarcie „umowy” będzie niemożliwe,  

6) zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii, 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 
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8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ………GRANTEX-PLUS Sp. Z 

o.o Sp.k.nip 789-177-10-26 62-300 Wrzesnia ul.Działkowców 11………………… 

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

 

 

Klient 

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 

GRANTEX-PLUS Sp z o.o Sp.k. nip 789-177-10-26 . 

……………………………………………………………………………… z siedzibą                         

we …62-300 Wrzesnia ul. Działkowców 11……………………………………………., w celu 

……………….……………………… 

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

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu                                 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania. 

 

. 
                                                                  


