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Warszawa, ....................... r. 

Zgody na przetwarzanie 
danych osobowych 

 

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych 
Do dalszej współpracy, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, ustawą z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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 („RODO”), zobowiązani jesteśmy 
pozyskiwać Państwa zgodę.  

Bardzo prosimy o zaznaczenie odpowiedniego dla naszej współpracy zakresu zgód i odesłanie podpisanej zgody  
(w formie skanu lub czytelnego zdjęcia) na nasz adres      biuro@amar24.com.pl      Dziękujemy! 

Zespół AmaR 24 sp. z o.o. 

Poniżej w polach formularza  wpisz na komputerze dane lub wstaw pieczęć firmy 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko dla osoby fizycznej) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (adres siedziby/adres zamieszkania) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (NIP/PESEL) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania zgody) 

Poniżej zaznacz pola – znaczek wstawi się automatycznie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji 
zamówienia (całego procesu tłumaczenia wraz z procesem archiwizacji dokumentów po wykonaniu tłumaczenia) 
przez AmaR24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 21 lok. 9, NIP: 521-386-96-35, 
Regon: 383722222, nr KRS 0000792402 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. (dalej: AmaR). 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od AmaR24 sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Marynarska 21 lok. 9, NIP: 521-386-96-35, Regon: 383722222, nr KRS 0000762402 z kapitałem 
zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przez 
ze mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 
dnia 18 lipca 2002 r.  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030) w zakresie usług świadczonych przez AmaR.  

Wyrażam zgodę AmaR24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 21 lok. 9, NIP: 521-386-96-35,
Regon: 383722222, nr KRS 0000762402 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł na ǇƻǿƛŜǊȊŜƴƛŜ
moich danych osobowych podmiotom współpracującyƳ z AmaRнп sp. z o.o.  – np. ǇƻŘǿȅƪƻƴŀǿŎƻƳ 
ƛ tłumaczƻƳ wykonującyƳ zlecone prace związane z tłumaczeniem zleconym przez Klienta lub firm realizujących 
kampanie marketingowe zlecane przez AmaR ƛ ǎǇƽƱŜƪ ǇƻǿƛŊȊŀƴȅŎƘ Ȋ !Ƴŀwнп {ǇΦ Ȋ ƻΦƻ. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu własnych produktów i 
usług (np. wysłanie opisu usług tłumaczenia,) przez AmaR24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 21  
lok.9, NIP: 521-386-96-35, Regon: 383722222, nr KRS 0000762402 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł.   
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 („RODO”) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AmaR24  Sp.  z  o. o. 
 z siedzibą w Warszawie  (02-674), ul. Marynarska 21  lok. 9, NIP: 521-386-96-35, Regon: 383722222, nr KRS 
0000792402 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. (dalej jako "Amar24"). 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, stanowisko, numer 
telefonu, adres korespondencyjny zostały przekazane poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub poprzez list 
wysłany pocztą elektroniczną (email) w celach złożenia prośby o wyrażenie zgody na przesyłanie ofert 
marketingowych/ przygotowanie wyceny. 

Dane osobowe udostępniane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu dostęp do informacji 
marketingowych kierowanych przez AmaR24 oraz przygotowanie dla Państwa wyceny. 

W przypadku wyrażenia zgód, Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i w celu wskazanym w 
udzielonych zgodach.  

Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora jedynie podmiotom upoważnionym do 
uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Amar TRANSLATIONS 
zawarła umowę o współpracy i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.  

Dane będą przetwarzane przez okres – od momentu udzielenia zgody do momentu jej wycofania /żądania 
zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich 
właściciela. 

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa 
do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie:  

• Do sprostowania danych (art. 16  Rozporządzenia), 
• Do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” art. 17 Rozporządzenia), 
• Do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia), 
• Do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), 
• Sprzeciwu  wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
• Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

Powyżej wskazane prawa można wykonywać poprzez wysłanie korespondencji na adres: AmaR24 Sp. z o. o. 
Al. W i l anowska  368  lok .3 ,  02-665 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na 
adres  e-mail:    biuro@amar24.com.pl  

 

 

 (Podpis osoby upoważnionej) 
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