
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych klientów przez 
P.O.W.H. „Centrostal” Sp. z o.o. 

 
Prosimy o wypełnienie formularza przez zaznaczenie odpowiedniej zgody i odesłanie 
na adres  handel@centrostal.net.pl lub dostarczenie osobiście przy najbliższych 
zakupach. 
 
□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu zawarcia 
umowy. Dane podawane są dobrowolnie, a niepodanie tych danych spowoduje 
niemożność zawarcia umowy kupna-sprzedaży (realizacji sprzedaży). 
 
□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu kontaktowym 
(kontakt telefoniczny i kontakt e-mail). Dane podawane są dobrowolnie. 
 
 
□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu marketingowym. 
Dane podawane są dobrowolnie.  
 
□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu przesyłania 
faktur za pomocą poczty elektronicznej (jeżeli dotyczy). Dane podawane są wymogiem 
ustawowym.  
 
 
□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu przekazania 
partnerom handlowym (firmy transportowe) współpracującym z Administratorem w zakresie 
działalności firmy. Dane podawane są dobrowolnie, lecz są warunkiem zawarcia umowy.  
 
 
□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu kontaktowym po 
zakończeniu umowy. Dane podawane są dobrowolnie. 
 
Przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem jest Przedsiębiorstwo Obrotu 
Wyrobami Hutniczymi „Centrostal” Sp. z.o.o, ul. Centralna 14, 43-300 Bielsko- Biała 
NIP:5470172385  , REGON: 002405014 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo informowania o operacjach przetwarzania, 
dostępu do jej danych oraz prawo do bycia zapomnianym, prawo odwołania zgody, prawo 
do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ich 
poprawiania lub usunięcia. 

 
 
 
 
                                                                                                Ciąg dalszy na drugiej stronie



□ Wyrażam zgodę □ Nie wyrażam zgody 
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w celu przesyłania 
wezwań do zapłaty i not odsetkowych oraz wyznaczenia osób upoważnionych do rozmów 
w sprawach o zapłatę należności (jeżeli dotyczy). 

Lista osób upoważnionych do rozmów w sprawach o zapłatę należności: 

          Imię i nazwisko                                                 , telefon                                    , e-mail. 
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                                                                     Pieczęć firmowa 
 
                                                                            
……………………………………………………………………………                                                                                   
Data i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy   
 


