
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie podanym poniżej przez 
BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Przemysłowa 8H, 
85-758 Bydgoszcz w celu przesyłania treści marketingowych na Pana/Pani adres e-mail?

    [    ] TAK    [    ] NIE

Adres email: 

Data i podpis: 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w zakresie podanym poniżej przez 
BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Przemysłowa 8H, 
85-758 Bydgoszcz w celu przesyłania treści marketingowych na Pana/Pani dane adresowe?

    [    ] TAK    [    ] NIE

Nazwa firmy:

Ulica: 

Kod pocztowy     Miejscowość 

Data i podpis:

Informujemy, że każda z udzielonych przez Pana/Panią zgód może zostać wycofana w dowolnym momencie 
poprzez wysłanie wiadomości pocztą lub w formie wiadomości e-mail na adres: marketing@bigtor.pl. Udzielenie 
zgód jest w pełni dobrowolne. 

Wykaz informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych
My, BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, 

ul. Przemysłowa 8H, 85-758 Bydgoszcz, informujemy Pana/Panią, iż w zakresie przekazanych danych osobowych: 

1. jesteśmy administratorem danych osobowych. Może Pan/Pani skontaktować się z nami pisząc na adres: 
marketing@bigtor.pl lub telefonując pod numer: 523452882.

2. podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda//udzielone przez Pana/Panią 
zgody.

 Właściwe przepisy prawne będące podstawą przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej L119/1, dalej: Rozporządzenie), a także w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu w formie 
wiadomości elektronicznych – art.  10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przesyłaniem naszych treści 
marketingowych. W celu dostarczenia informacji marketingowych w formie papierowej na podane dane adresowe, 
korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów profesjonalnie trudniących się doręczaniem przesyłek (przewoźników), 
w związku z czym wyłącznie w celu doręczenia wysyłki naszych materiałów reklamowych i tylko na czas niezbędny w tym 
celu, takim podmiotom będą przekazane Pana/Pani dane osobowe.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przesyłanie przez nas naszych 
treści marketingowych nie będzie możliwe. 

5. Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu, aż wycofa Pan/Pani zgodę lub sami ustalimy, że podane dane nie są już 
aktualne. 

6. Nie przekażemy Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Ma Pan/Pani prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem. 
 Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych nie zostanie zrealizowane w przypadku podjęcia przez Pana/Panią lub nas 

działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń bądź w sytuacji, gdy będziemy uprawnieni bądź 
zobowiązani przetwarzać Pana/Pani dane na innej podstawie niż udzielona zgoda.

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez nas przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu.

9. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.

BIG TOR 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

ul. Przemysłowa 8H, 85-758 Bydgoszcz

Potwierdzam, iż otrzymałem/otrzymałam powyższy wykaz informacji, 
zapoznałem/zapoznałam się z jego treścią oraz iż jest on dla mnie zrozumiały. 

Podpis, data 

W przypadku podjęcia decyzji o chęci otrzymywania ze strony BIG TOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 8H, 85-758 Bydgoszcz, treści marketingowych, 
prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres naszej siedziby bądź na następujący adres skrzynki 
pocztowej: marketing@bigtor.pl. Otrzymywanie od nas treści marketingowych jest możliwe także po wypełnieniu 
formularza  kontaktowego na naszej stronie internetowej.
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