
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STU PŁOCK sp. z o.o. z/s w

Płocku, ul.  Przemysłowa  21/NIP:  774-313-61-08,  Regon:  142105826,  KRS:  0000341765,  zgodnie  z

przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), 

1. Informujemy,  że administratorem Państwa danych jest  STU PŁOCK sp.  z  o.o.  z/s w Płocku,

ul. Przemysłowa 21.

2. Dane będą przetwarzane w celach:

- zapytania o realizację zleceń, wystawianie zleceń, wystawianie faktur sprzedaży,

-  marketingu  produktów i  usług których  dostawcą  jest  administrator,  badania  satysfakcji,  prowadzenia

kampanii  dotyczących  bezpieczeństwa  produktów  oraz  poprawy  jakości  towarów  i  usług  dla

zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

3. Rodzaj danych: Imię nazwisko, NIP, PESEL, nazwa firmy, dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres

e-mail* (niepotrzebne skreślić).

4. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a

brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.

6. Odbiorcy danych osobowych: STU Płock sp. z o.o., pracownicy, kontrahenci.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez  okres działalności  administratora  na rynku  i  realizowania

przez niego celów do których dane zostały udostępnione.  W przypadku realizacji umowy przez okres

równy terminowi przedawnienia roszczeń tj. maksymalnie 10 lat. 

8. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu

do danych osobowych,  ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania  oraz prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie  której  dane dotyczą  przysługuje  prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

9. Informujemy, że w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać powyższą zgodę. Wycofanie zgody nie

wpływa  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody,  przed  jej

wycofaniem 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na otrzymywanie od STU PŁOCK sp. z o.o. z/s w Płocku, ul. Przemysłowa

21. informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie

adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń dla celów marketingu

bezpośredniego przez STU PŁOCK sp. z o.o. z/s w Płocku, ul. Przemysłowa 21, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

Data: ____________ Imię i nazwisko _____________________Podpis Klienta: ____________________


