
Zgoda na przetwarzanie danych 

Dla Blockpol-Developer Sp z o.o. Nowa Inspiracja Sp.K. 

Imię i nazwisko 

Adres 

telefon 

e-mail 

 osoby udzielającej zgody  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1) – dalej RODO, wyrażam zgodę Blockpol Developer Sp z o.o. Nowa 

Inspiracja Sp.K. - Administratorowi Danych Osobowych - na przetwarzanie moich 

danych osobowych, w celu:  

przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora Danych 

Osobowych lub jego  Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z 

ofertą Administratorów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( w 

szczególności:  wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) oraz 

poczta elektroniczna (e-mail)) oraz listownie. 

Ponadto oświadczam, że: 

Podane przeze mnie dane osobowe są prawidłowe. 

Zdaję daję sobie sprawę, że podanie danych osobowych oraz wyrażanie zgody jest dobrowolne 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości, że wycofanie zgody może nastąpić poprzez skierowanie 

wiadomości e-mail na adres: rynek@blockpol.pl lub listownie na adres Rynek 60/8 50-116 

Wrocław 

          (data i podpis  osoby wyrażającej zgodę) 

 

Obowiązek informacyjny w zakresie przysługujących mi praw został zrealizowany przez 

przedstawienie mi Klauzuli informacyjnej, z którą się zapoznałam/zapoznałem w dniu wysłania 



formularza kontaktowego - rozumiem jej treść, i akceptuję dobrowolnie, co zostało przez mnie 

potwierdzone podpisem na tym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszej zgody.   

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

– zwanej dalej RODO Blockpol-Developer Sp. z o.o. Nowa Inspiracja Sp.K. informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dalej Blockpol-Developer Sp. z o.o. 

Nowa Inspiracja Sp.K. Krzycka 90D regon 022364736, NIP 8992751563, KRS 

0000499752   

2) inspektorem ochrony danych w Blockpol-Developer Sp. z o.o. Nowa Inspiracja Sp.K . jest 

Pan Ireneusz Broś rodo@blockpol.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

- realizacji zawartej między stronami umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,  w tym 

zawarcia i wykonania umowy, kontaktowania się z klientem w związku z jej realizacją; 

- realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. 

w związku z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, archiwizowaniem dokumentacji, tj. umów i 

dokumentów rozliczeniowych, odpowiedzi na wezwania organów administracyjnych; 

- przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub osobę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  

-na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane  

- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

(np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom 

nadzoru), 

- podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane ,  



- pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich 

przetwarzania,   

- odbiorcom danym osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 trwania umowy,  

 do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,  

 przez okres 5 lat tj okres przedawnienia zobowiązań podatkowych – art. 70 ustawy z 

29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017, poz. 201 t.j.); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rynek@blockpol.pl. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z realizacją umowy; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.  

Ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, informuję Panią/Pana o prawie (zgodnie za art. 21 

RODO) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych . 

 


