
 

  

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów informacyjnych i marketingowych 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy   Adres korespondencyjny  

 
 
 
 

  

Numer telefonu  Adres e-mail 

 
 
 
 

  

        ☐     TAK na wszystkie poniższe zgody 

Wyrażam zgodę na: 

        ☐     przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę SOLUMUS w celu udzielenia mi informacji o oferowanych przez  

                   nią produktach i usługach 

☐ otrzymywanie od Grupy SOLUMUS informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji  

          handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej). 

☐    Używanie przez Grupę SOLUMUS w stosunku do mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez wysyłanie  

          sms, wykonywanie połączeń telefonicznych itp.) w celu marketingu bezpośredniego. 

☐ przetwarzanie danych osobowych przez Grupę SOLUMUS w celu marketingu produktów i usług 

          podmiotów z nim współpracujących, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 
 

……………………………………………………………………….. 
Data, podpis  

 
 

1) Administratorem / Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak 
będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe są spółki z Grupy SOLUMUS:  

- Solumus Spółka Akcyjna, z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP 365599238, KRS 0000640579 
- Solumus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą 09-410 Płock, ul. Armii Krajowej 34 lok. 5 NIP: 774-320-

45-48, REGON: 142996044, KRS: 0000751370 
- Solumus Gas Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP: 7543073372, 

REGON: 161535897; KRS: 0000465964 
- Solumus Spółka Akcyjna Energia Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP: 5252661442; 

REGON: 364607042, KRS: 0000732978 
- Solumus Spółka Akcyjna Capital Spółka Komandytowa z siedzibą 02-927 Warszawa, ul. Zdrojowa 40, NIP: 5252649056, 

REGON: 363807425, KRS: 0000701568  rodo@solumus.pl 
2)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych 

przez SOLUMUS i/lub jego podmioty powiązane, zgodnie z zakresem udzielonej przez Panią/Pana zgody. 
3) Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes SOLUMUS (marketing bezpośredni swoich produktów i usług) oraz 

zgoda (w odniesieniu do pozostałych celów).  
4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu będą przetwarzane jedynie do czasu wniesienia 

sprzeciwu, a dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody.  
5) Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. 
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie), który wywoływałby 

wobec Pani/Pana skutki prawne lub istotnie na nie wpływał. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
10) Zgody udzielone w powyższym formularzu mogą zostać odwołane w każdym czasie poprzez wycofanie zgody.  
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