
 PRIMA sp. z o.o.
ul. Rapackiego 64

           86-300 Grudziądz
           tel. 56 46 44 244
   e-mail: biuro@primaczysto.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że podanie przeze mnie danych osobowych dla firmy PRIMA sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Rapackiego 64, w Grudziądzu (kod pocztowy: 86-300), tel.: 56 46 44 244, adres e-mail: 
biuro@primaczysto.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749546, 
NIP: 8762480416, REGON: 381180225. jest dobrowolne, oraz, że zostałem poinformowany o prawie 
żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości odwołania zgody poprzez zgłoszenie sprzeciwu, 
pisząc na adres: biuro@primaczysto.pl

Oświadczam, że zostałem poinformowany że moje dane nie będą przechowywane przez okres dłuższy 
niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych, tj. realizacji zamówienia oraz przesyłania 
spersonalizowanej informacji handlowej, promocyjnej przy czym po tym okresie dane mogą być 
przechowywane tylko na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail 
spersonalizowanej informacji handlowej i promocyjnej na cele marketingu bezpośredniego od firmy 
PRIMA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 64, w Grudziądzu (kod pocztowy: 86-300), 
tel.: 56 46 44 244, adres e-mail: biuro@primaczysto.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000749546, NIP: 8762480416, REGON: 381180225.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, 
w szczególności na wysyłanie informacji handlowej SMS-em oraz kontakt telefoniczny na wskazany 
przeze mnie numer telefonu przez firmę  PRIMA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rapackiego 64, 
w Grudziądzu (kod pocztowy: 86-300), tel.: 56 46 44 244, adres e-mail: biuro@primaczysto.pl wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749546, NIP: 8762480416, REGON: 381180225

DANE KLIENTA 

Imię i Nazwisko/nazwa firmy: ……………………………………………………. 

Adres e-mail: …………………………………………………….

Telefon kontaktowy: …………………………………………………….

 Miejscowość: …………………………………………………….

………………………………………… 

   Data, pieczęć firmy, czytelny podpis 

TAK

NIE

TAK

NIE
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