
ZGODA KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

W związku z nawiązaniem współpracy z  Ramex Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 123 C; 
33-300 Nowy Sącz oświadczam,  że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
związku z współpracą i przyjmuję do wiadomości, iż: 

 
a.) administratorem moich danych osobowych takich jak; imię i nazwisko, adresy e’mail, numery 

telefonów, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego  i innych danych niezbędnych do 
współpracy  jest Ramex Sp. z o.o. SKA ul. Wiśniowieckiego 123 C; 33-300 Nowy Sącz, 

 
b.) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych), 

 
c.) moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji współpracy, 
 
d.) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Ramex Sp. z o.o. SKA oraz podmiotom 

uczestniczącym w realizacji współpracy, 
 
e.) podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, 
 
f.) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

 
g.) dane osobowe wrażliwe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia 

współpracy, 
 
h.) wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do Biura Informacji Gospodarczej w 

przypadku zaistnienia zadłużenia zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych ( Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), 

 
i.) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………….. 
 
Adres Zamieszkania ……………………………………………………………………………. 
 
Adres Korespondencyjny ………………………………………………………………………. 
 
Adres email ………...……………………………………………………………………………. 
 
Nr Telefonu ………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

Nowy Sącz, dnia………………..    podpis klienta  
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