
 
 

 

 

Klauzula  informacyjna 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ELCUK KOŻUCH Sp. J. z siedzibą przy ulicy Mariana 

Kantora-Mirskiego 13, 42-500 Będzin, NIP: 6252408525, KRS 0000342712.  Miejsce zbierania i 

przetwarzania danych osobowych oddział:  ELCUK KOŻUCH Sp. J., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Perla 10, 

41-300 Dąbrowa Górnicza lub e-mail: zarzad@elcuk.biz; 

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora: 

a) W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, 

b) W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z 

tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów 

Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego. 

c) Gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

d) Na podstawie umowy / zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta 

zgody. 

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy na 

świadczenie usług telekomunikacyjnych. Dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie ustawie                   

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), Kodeksu 

Cywilnego, Regulaminów stanowiących załącznik do umowy zawieranej z Klientem.     

Dane będą udostępnione pracownikom ELCUK KOŻUCH Sp. J. oraz podmiotom świadczącym na rzecz 

ELCUK KOŻUCH Sp. J. usługi związane z realizacją usług na rzecz Abonenta/Klienta. Mogą być 

udostępnione organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Nie przewiduje się aby dane osobowy były przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej. 

Pana/pani dane osobowe będą przechowywane przez okres dłuższy niż czas niezbędny do realizowania 

zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone. 

Po dniu 25 maja 2018r. służyć będą również Panu/Pani prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

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

sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Po 25 maja 2018r. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/678 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji 

dobrowolności podania danych osobowych osoby będą o tym informowane. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową 

utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami; 

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, 30 czerwiec 2019 r. 

 



 
 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę [w odpowiednim okienku proszę wpisać TAK, okienko pozostawione puste oznacza brak zgody] 

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić Ci nową, dobrą ofertę czy promocję. 
Administratorowi Danych Osobowych na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
których jestem użytkownikiem, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów 
marketingu bezpośredniego. 

Wyrażam zgodę 

 

 

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysłać Ci e-mail z informacją o nowej, korzystnej ofercie czy 
promocji. Oczekuj dobrych wiadomości. 
Administratorowi Danych Osobowych na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Wyrażam zgodę 

 

 

Dzięki tej zgodzie pozostaniemy w kontakcie nawet po zakończeniu umowy, abyś mógł zawsze wybrać 
najlepszą ofertę dla siebie. 
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych po zakończeniu umowy. 

Wyrażam zgodę 

 

 

Dzięki tej zgodzie nasi Partnerzy poinformują Cię o wyjątkowych ofertach i promocjach partnerskich, w 
których możesz wiele zyskać. 
Administratorowi Danych Osobowych na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych przez ELCUK KOŻUCH Sp. J. i Partnerów współpracujących (m.in. SGT S.A. - Jambox). 

Wyrażam zgodę 

 

 

Dzięki tej zgodzie nasi Partnerzy będą mogli np. zadzwonić i przedstawić Ci nową, dobrą ofertę czy 
promocję. 
Na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w tym 
telefonów i automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego przez  i na 
rzecz ELCUK KOŻUCH Sp.J.₁ i Partnerów współpracujących 

Wyrażam zgodę 

 

 

Niniejsze zgody obejmują przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania. 

 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………. 
Prosimy wypełnić drukowanymi literami. 

 
Numer telefonu:  +48  ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
       ……………………………………………………………………………………………………. 

Data,  Czytelny podpis klienta 

 

 

 


