
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DEWELOPERA  

KLESZCZOWA 39 SP. Z O.O. 

 

Imię i nazwisko:  ____________________________________________ 

Adres:   ____________________________________________ 

Telefon:   ____________________________________________ 

E-Mail:   ____________________________________________ 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dewelopera – Spółkę Kleszczowa 39 Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS:0000854464, REGON:386792306, 

NIP:7010993845, w poniższym zakresie: 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych - tj. imienia i nazwiska oraz 

numeru telefonu i adresu e-mail przez Kleszczowa 39 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. 

Jerozolimskie 200/325, 02-486 Warszawa) w celach handlowych, w tym odpowiedzi na zapytanie 

wysłane przez mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego, 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych - tj. imienia i nazwiska 

oraz numeru telefonu i adresu e-mail przez Kleszczowa 39 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. 

Jerozolimskie 200/325, 02-486 Warszawa) w celach marketingowych, w tym otrzymywanie 

informacji w formie Newsletter’a.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na: 

1. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu 

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., za pośrednictwem 

wiadomości SMS oraz wiadomości e-mail, dotyczących nowych produktów, usług, promocji 

produktów spółki Kleszczowa 39 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 200/325, 

02-486 Warszawa), 

2. otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez spółkę Kleszczowa 39 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 200/325, 02-486 Warszawa) zgodnie z art. 172 

Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku. Niniejsza zgoda może zostać odwołana 

w każdym momencie. 

Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych oraz wyrażanie zgody jest dobrowolne. 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez 

skierowanie wiadomości e-mail: biuro@kleszczwowa39.pl lub na adres Al. Jerozolimskie 200/325,                

02-486 Warszawa. 

Obowiązek  informacyjny  w  zakresie  przysługujących  mi  praw  został  zrealizowany  przez przedstawienie 

mi Klauzuli informacyjnej, z którą się zapoznałam/zapoznałem - rozumiem jej treść oraz akceptuję ją 

dobrowolnie. 

Data i podpis 

__________________________________________ 


