
Imię i Nazwisko ………………………………………………………Nazwa firmy 
………………………………………………….

Adres  do korespondencji .
…………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu komórkowego 
………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………….strona 
www…………………………….

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przesyłanie  przez Laguna Fabryka Okuć Sp.zo.o. Spk oraz oraz 
spółkom powiązanym  z Laguna Fabryka Okuć Sp.zo.o. Spk. z siedzibą w Gdańsku ul. 
Maszynowa 32 A; na udostępniony przeze mnie adres e-mailowy, wszelkich 
informacji handlowo- marketingowych  w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną  podstawa prawna( Dz.U.2002nr144 poz.1204ze 
zm.) Jednocześnie zostałem poinformowany, że w każdym momencie  mam prawo do 
odwołania niniejszej zgody pod adresem marketing(at)laguna.pl            

                                                                                                                                             
Czytelny podpis ……………………                                                           

           

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych tj. telefonu 
komórkowego dla Laguna Fabryka Okuć Sp.zo.o. Spk oraz oraz spółkom powiązanym  z 
Laguna Fabryka Okuć Sp.zo.o. Spk. z siedzibą w Gdańsku ul. Maszynowa 32 A oraz 
partnerom  i współpracownikom wydarzeń, w których będę brać udział  na przetwarzanie 
ich przez w/w podmioty na udostępniony przeze mnie numer telefonu komórkowego 
w celach: umieszczenia danych w bazie danych; kontaktowania się w celach 
handlowo-marketingowych, przesyłania krótkich  ofert i zawiadomień, życzeń za 
pośrednictwem SMS  w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną  podstawa prawna( Dz.U.2002nr144 poz.1204ze zm oraz 
znowelizowane prawo telekomunikacyjne w  XII.2015 art.172;) Jednocześnie zostałem 
poinformowany, że w każdym momencie  mam prawo do odwołania niniejszej zgody pod 
adresem marketing(at)laguna.pl                                                                      

                                                                                                                              Czytelny 
podpis ……………………………………..

  Przyjmuję do wiadomości , że :
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 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Laguna Fabryka Okuć Sp.z o.o. Sp.k.
 moje dane osobowe będą przetwarzane w bazie danych w celu wykonania zawartej ze mną umowy 

oraz w celach marketingowych i handlowych 
 moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom powiązanym lub współpracującym w

procesie realizacji umów i działań marketingowo-handlowych 
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania ofert handlowych, otrzymania cen, 

materiałów promocyjnych. 
 mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania  i żądania ich  usunięcia z bazy. 

Podstawa prawna  Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 
2016 r. poz. 922),. Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r. poz. 1030), Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1489).  Ustawa  z 2006 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 Nr 90 
poz.631 z póź.zm.)

.Czytelny Podpis , data  ………………….

https://www.poradyodo.pl/dane-osobowe-a-marketing/krajowe/ustawa-z-29-sierpnia-1997-r.-o-ochronie-danych-osobowych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-922-7440.html
https://www.poradyodo.pl/dane-osobowe-a-marketing/krajowe/ustawa-z-29-sierpnia-1997-r.-o-ochronie-danych-osobowych-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-poz.-922-7440.html
https://www.poradyodo.pl/dane-osobowe-a-marketing/krajowe/ustawa-z-dnia-16-lipca-2004-r.-prawo-telekomunikacyjne-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1489-7441.html
https://www.poradyodo.pl/dane-osobowe-a-marketing/krajowe/ustawa-z-dnia-16-lipca-2004-r.-prawo-telekomunikacyjne-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1489-7441.html

