
I. Projekt oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od DOMAX 

DEVELOPMENT JODŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Oławie, w tym telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie 

adres e-mail, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku - o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344 ze zm.).  

 

II. Projekt oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów marketingowych: 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych przez DOMAX DEVELOPMENT JODŁOWA Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie do celów marketingowych. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOMAX DEVELOPMENT 

JODŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie moich danych 

osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, a także inne 

dane osobowe, które zostaną przeze mnie podane, do celów marketingowych. 

 

II. Projekt klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych do 

celów marketingowych 

 

1) Administratorem Państwa danych wskazanych w umowie deweloperskiej jest DOMAX 

DEVELOPMENT JODŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Oławie (adres: 55-200 Oława, ul. Wiosenna nr 2 lok. 16), wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000733026, NIP 

9121926238, REGON 380305127, w imieniu i na rzecz którego działa Paulina Filip – Prezes 

Zarządu. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą do celów marketingowych. Powyższe oznacza, 

że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz 

współpracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie 

danych osobowych na podstawie art. 28 Rozporządzenia w zakresie niezbędnym do realizacji 

celów przetwarzania.  

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów marketingowych. 

6) W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 Rozporządzenia ma prawo dostępu do danych osobowych; 



b) na podstawie art. 16 Rozporządzenia ma prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 17 Rozporządzenia ma prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia; 

d) na podstawie art. 18 Rozporządzenia ma prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 Rozporządzenia; 

e) na podstawie art. 20 Rozporządzenia ma prawo do przenoszenia danych; 

f) na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. 

7) Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z administratorem. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

9) Podanie przez Państwo danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego 

oraz jest dobrowolne. 

10) Państwa dane będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób 

zautomatyzowany. Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się 

będzie w wewnętrznej bazie służącej do zarządzania kontaktami oraz gromadzenia informacji 

przez administratora. Państwa dane osobowe nie będą jednak przetwarzane w ten sposób, że 

w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, 

miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpływać na 

Państwa sytuację. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



I. Projekt oświadczenia na stronę internetową 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym przez DOMAX 

DEVELOPMENT JODŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Oławie (adres: 55-200 Oława, ul. Wiosenna nr 2 lok. 16), wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000733026, NIP 

9121926238, REGON 380305127, w imieniu i na rzecz którego działa Paulina Filip – Prezes 

Zarządu. 

 

II. Projekt zgody na stronę internetową 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

kontaktowym przez DOMAX DEVELOPMENT JODŁOWA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie (adres: 55-200 Oława, ul. Wiosenna nr 2 lok. 16), 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000733026, NIP 9121926238, REGON 380305127, w imieniu i na rzecz którego działa 

Paulina Filip – Prezes Zarządu, w celu obsługi zgłoszenia.  

 

III. Projekt klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zgłoszenia 

 

1) Administratorem Państwa danych wskazanych w umowie deweloperskiej jest DOMAX 

DEVELOPMENT JODŁOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Oławie (adres: 55-200 Oława, ul. Wiosenna nr 2 lok. 16), wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000733026, NIP 

9121926238, REGON 380305127, w imieniu i na rzecz którego działa Paulina Filip – Prezes 

Zarządu. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą do celów obsługi zgłoszenia. Powyższe 

oznacza, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz 

współpracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie 

danych osobowych na podstawie art. 28 Rozporządzenia w zakresie niezbędnym do realizacji 

celów przetwarzania.  

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. 

6) W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadają Państwo: 

a) na podstawie art. 15 Rozporządzenia ma prawo dostępu do danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 Rozporządzenia ma prawo do sprostowania danych osobowych; 



c) na podstawie art. 17 Rozporządzenia ma prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia; 

d) na podstawie art. 18 Rozporządzenia ma prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 Rozporządzenia; 

e) na podstawie art. 20 Rozporządzenia ma prawo do przenoszenia danych; 

f) na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. 

7) Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez kontakt z administratorem. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

9) Podanie przez Państwo danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego 

oraz jest dobrowolne. 

10) Państwa dane będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób 

zautomatyzowany. Zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się 

będzie w wewnętrznej bazie służącej do zarządzania kontaktami oraz gromadzenia informacji 

przez administratora. Państwa dane osobowe nie będą jednak przetwarzane w ten sposób, że 

w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, 

miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpływać na 

Państwa sytuację. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


