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RAMA Spółka z o.o. 
tel. 12 643 64 72 
e-mail: biuro@rama.net.pl

Ochrona danych osobowych osób fizycznych w Rama 
Informujemy, że wszelkie Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji handlowej z firmą 
Rama Sp. z o.o. są traktowane poufnie i nie będą udostępniane innym podmiotom poza 
przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.  

Ochrony danych osobowych zgodnie z regulacjami prawnymi 
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 (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozpo-
rządzenie o Ochronie Danych”) ciąży na nas obowiązek uzyskania formalnej zgody na przetwa-
rzanie Państwa danych osobowych.  

Dlatego prosimy o wyrażenie zgód przez zaznaczenie wszystkich lub wybranych pól wyboru.  
Zakres przetwarzanych danych osobowych, można określić wypełniając lub nie poniższe pola: 

Imię _____________________________________________________________________________

Nazwisko ________________________________________________________________________

Nazwa (np. firma) ____________________________________________________________________

Telefon __________________________________________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________________________

☐ Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez
Rama Sp. z o.o. na podane w korespondencji numery telefonu w celach handlowych, zgodnie
z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Rama Sp. z o.o.
do celów handlowych, w zbiorach danych Rama Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.). Mam prawo dostępu
do swoich danych ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Rama Sp. z o.o.
na wyżej wymieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

       Żądam zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych przez firmę Rama Sp. z o.o. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgody mogą być w dowolnym czasie wycofane, z tym, 
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie 
zgody, przed jej wycofaniem.  

Administratorem Danych Osobowych w firmie Rama Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Rama Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie (30-969) ul. Mrozowa 3.  

________________________________  data:  dzień-miesiąc-rok

Czytelny podpis 
lub pieczątka imienna i podpis
(honorujemy również podpis elektroniczny) 
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