
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYSYŁANIA I OTRZYMYWANIA KORESPONDECJI ZA 

POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL I ZA POMOCĄ SMS 

IMIĘ I NAZWISKO (NAZWA FIRMY)  ............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................  

ADRES   .......................................................................................................................................................................... 

ADRES DO KORESPONDENCJI........................................................................................................................................  

NIP  .....................................................................................................................................  

1. Ja niżej podpisany/a oświadczam że : wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody na wysyłanie i otrzymywanie 

korespondencji za pomocą poczty elektronicznej od P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR 

MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE  

Adres mojej poczty elektronicznej ( e-mail) ...........................................................................  

 

                 WYRAŻAM ZGODĘ                                        NIE WYRAŻAM ZGODY  

 

na wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS od P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN 

WIATR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 ŚWIEBODZICE   

Numer mojego telefonu ..........................................................................................................  

 

2. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu wykorzystywany będzie w celu wysyłania i otrzymywania 

korespondencji obejmującej między innymi :  

a) informacje ( przypomnienia) o odbiorze towaru, upomnieniu o zapłaceniu za usługę/produkt/towar,  

b) informacje o aktualnych promocjach,  

c) faktury VAT ZALICZKOWE i MARŻA wszelkiego rodzaju dokumenty WZ   

d) inne dokumenty związane z odbiorem zakupem i wykonaniem usługi   

 

3. Oświadczam, że będę odbierał(a) w/w korespondencję pod wskazanym adresem e-mail.  

4. Zobowiązuję się do każdorazowego i natychmiastowego przekazywania informacji o zmianie podanego 

numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej świadomy (a), że do tego czasu doręczenie korespondencji 

na dotychczasowy adres e-mail i numer telefonu będzie skuteczne.  

5. Mam prawo do wycofania zgody na wysyłanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej oraz za 

pomocą wiadomości SMS, którą mogę dokonać w każdej chwili poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i 

dostarczenia go do siedziby P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 33A, 58-160 

ŚWIEBODZICE,. 

 

 

 

 ...................................................................  

data i czytelny podpis 

 
 Informujemy, że Administratorem przekazywanych danych jest P.P.H.U WIMAR EKSPORT IMPORT MARIAN WIATR MOKRZESZÓW 

33A, 58-160 ŚWIBODZICE NIP 884-101-80-72 BIURO@WIMARPLUS.PL LAKIERNIA@WIMARPLUS.PL INFO@LAKIERNIA.PRO 

WWW.WIMARPLUS.PL WWW.LAKIERNIA.PRO 

  

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych JAK WYŻEJ. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane w zakresie 

numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej celu wymienionym w pkt.2 oświadczenia na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody 

przez okres aż do wycofania przez Pana/Pani zgody. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Warszawie po 25 maja 2018 r. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. W/w dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym w szczególności profilowaniu. 

WWW.WIMARPLUS.PL 
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