
Cech Rzemiosł Różnych Żory

                                          44-240 Żory ul. Moniuszki 19/12

telefon / fax : 32 434 36 68 
Telefon komórkowy: 699 902 300

    
 

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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) zwanym dalej  RODO, zwracamy się do Państwa z uprzejmą
prośbą  o  udzielenie  zgody  na  przesyłanie  Państwu  informacji  handlowej  dotyczących  usług
wykonywanych przez naszą firmę.
 

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach   44-240 Żory ul. Moniuszki 19/12
staję się  Procesorem danych osobowych Pana/Pani pracowników. Musi Pan/Pani w związku z tym 
uzyskać pisemne informacje od pracowników, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
przez procesora. 
 

1. Procesorem Pana/Pani danych osobowych pracowników jest Zdzisław Krzak – Starszy 

Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. Moniuszki 19/12

2. Dane kontaktowe Procesora Danych:
a) AD – e-mail: cechzory@gmail.com
b) Telefon biuro: (32) 434 36 68 , tel. kom 699 902 300

c) Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych w firmie Cech Rzemiosł Różnych w Żorach 
44-240 Żory ul. Moniuszki 19/12 są:

• PRACOWNICY CECHU ORAZ ZARZĄD CECHU

                          
3. Pana/Pani  dane  mogą  być  przetwarzane  przez  firmy  obsługujące  Procesora,  

a w szczególności  Biuro Rachunkowe, Firmę Informatyczną  

4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody.  

6. Posiadam Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec  przetwarzania  w  tym  podejmowania  zautomatyzowanych decyzji  i  profilowania.  Ma
Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa, ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi
nam kontakt z Panem/Panią przedstawienie oferty i kontaktu w celach marketingowych.   

* zaznaczyć włąściwą odpowiedź

Wyrażam zgodę na przetwarzane przez  Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul.
Moniuszki 19/12  lub upoważniony przez Procesora podmiot moich danych osobowych zebranych
w niniejszym formularzu w celu marketingowym, dotyczącym towarów i usług świadczonych przez
wyżej wymieniony Cech.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,
z  tym, że wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania na
podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  

    TAK         NIE 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. Moniuszki 
19/12 informacji lub ofert drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail.  Wyrażona 
przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, że 
wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie 
zgody, przed jej wycofaniem. 

                    TAK         NIE 

 

                        Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 
Żory ul. Moniuszki 19/12 pocztą tradycyjną na podany przeze mnie adres do korespondencji.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,
z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na 
podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  

   TAK          NIE 

 

         Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. 
Moniuszki 19/12 na przetwarzanie wizerunku.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,
z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na 
podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

TAK                                                                               NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. 
Moniuszki 19/12 na umieszczanie moich danych i mojego wizerunku na stronie www. cech. 
dlawas.pl oraz tablicach informacyjnych

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. 

                                 TAK                                                                                                 NIE



Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. 
Moniuszki 19/12 na przekazywanie moich danych do Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. 

                       TAK                                                                                                     NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. 
Moniuszki 19/12 na przekazywanie moich danych do Ochotniczego Hufca Pracy w Katowicach.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. 

                TAK                                                                                                   NIE                        

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. Moniuszki 
19/12 na przekazywanie moich danych do Urzędów Miasta lub Gminy w celach przyznania ulgi za 
wyszkolenie ucznia.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. 

                TAK                                                                                                   NIE

 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. Moniuszki 
19/12 na przekazywanie moich danych osobom trzecim w celu pozyskania uczni na praktyczną naukę 
zawodu  lub przyuczenie do zawodu.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, 
przed jej wycofaniem. 

                TAK                                                                                                   NIE

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Cech Rzemiosł Różnych w Żorach  44-240 Żory ul. Moniuszki 
19/12 na przekazywanie moich danych do Gimnazjum, Szkół Podstawowych, Szkół Branżowych.

Wyrażona przez Pana/Panią zgoda jest dobrowolna i można ją w dowolnym momencie wycofać,  z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływ.

TAK                                                                                                   NIE



Formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa firmy:-----------------------------------------------------------------------------------------------

Adres siedziby firmy:-------------------------------------------------------------------------------------

Numer telefonu:--------------------------------------------------------------------------------------------

Adres e-mail:------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

--------------------------------------------------
(data, czytelny podpis) 


	TAK NIE
	TAK NIE
	TAK NIE

