
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, 
której poleciłeś instalację Stilo Energy 

 

Imię i nazwisko 

Numer telefonu 

Adres e-mail 

Szanowni Państwo, jednym z podstawowych obowiązków związanych z RODO jest wykonywanie 
tzw. obowiązku informacyjnego. Jest on realizowany przez naszą firmę zawsze, gdy pozyskujemy dane 
osobowe, niezależnie od źródła.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stilo Energy SA z siedzibą przy ul. Romualda Traugutta 
115C, 80-226 Gdańsk. Administrator danych osobowych (ADO) jest podmiotem decydującym o celu i sposobie 
przetwarzania Państwa danych.  

Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także  
w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów ADO,  
w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, 
na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących 
produktów i usług własnych ADO oraz partnerów z nim współpracujących przesyłanych drogą elektroniczną  
i telefoniczną.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
Dodatkowe informacje o tym jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, w tym informacje o czasie 
przetwarzania danych osobowych, profilowaniu oraz odbiorcach danych dostępne są w naszej polityce 
prywatności (stiloenergy.pl/polityka-prywatności). Istnieje również możliwość kontaktu z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych (e-mail: iod@stiloenergy.pl). 

� Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienioną informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych przez Stilo Energy SA.  

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stilo Energy SA informacji o charakterze marketingowym 
(w tym informacji handlowych oraz ofert) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail), 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących 
(tj. call center).  

� Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Stilo Energy SA informacji o charakterze marketingowym 
dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących (partnerów), a także przygotowanie 
i przedstawianie ofert w ich imieniu.  

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty handlowej. 

_________________________________________________________ 
Data i miejscowość 

_________________________________________________________ 
Czytelny podpis 
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