
 
 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgoda i je wycofanie 
 
I. Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 
 
1) imienia i nazwiska,  
2) adresu e-mail,  
3) adresu zamieszkania, 
4) NIP, 
5) nr PESEL, 
6) nr telefonu, 
7) nr dowodu osobistego, 
8) firmy, 
9) adresu siedziby, 
10) numeru rachunku bankowego,  
 
przez spółkę Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa, NIP: 1132839007, REGON: 142983509, kapitał zakładowy spółki w 
wysokości: 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387812 (dalej „Spółka”). 
 
Potwierdzam, iż przed wyrażeniem w/w zgody na przetwarzanie danych zostałem/am poinformowany/a o prawie 
do wycofania tej zgody w  dowolnym momencie (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na 
adres Spółki podany wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail dane.osobowe@wywiad-
gospodarczy.pl) oraz o tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
 
II. Potwierdzam, iż moja zgoda dotyczy następujących celów i czynności przetwarzania danych osobowych: 
 
1) przetwarzanie (imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, PESEL, NIP, numer 
dowodu osobistego, firmy, adresu siedziby, numer rachunku bankowego) w celu świadczenia usług i wykonania 
umowy – które może obejmować czynności obejmujące operację lub zestaw operacji polegających na zbieraniu, 
utrwalaniu, organizowaniu, przechowywaniu, adaptowaniu, porządkowaniu, modyfikowaniu (w przypadku gdy 
zażądam sprostowania moich danych osobowych), pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu 
poprzez przesłanie, usuwaniu lub niszczeniu: 
2) przetwarzanie (imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru 
telefonu) w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Spółkę – 
które może obejmować czynności obejmujące operację lub zestaw operacji polegających na zbieraniu, utrwalaniu, 
organizowaniu, przechowywaniu, porządkowaniu, modyfikowaniu (w przypadku gdy zażądam sprostowania 
moich danych osobowych), pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie lub innego 
rodzaju udostępnianiu, usuwaniu lub niszczeniu: 
3) przetwarzanie (imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru 
telefonu) w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez 



 
 

podmioty współpracujące ze Spółką (wymienione w dalszej części niniejszego oświadczenia) – które może 
obejmować czynności obejmujące operację lub zestaw operacji polegających na zbieraniu, utrwalaniu, 
organizowaniu, przechowywaniu, porządkowaniu, modyfikowaniu (w przypadku gdy zażądam sprostowania 
moich danych osobowych), pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie lub innego 
rodzaju udostępnianiu, usuwaniu lub niszczeniu: 
4) przetwarzane (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, NIP, firmy, adresu siedziby) w celu wystawienia 
faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej – które może obejmować czynności obejmujące 
operację lub zestaw operacji polegających na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, przechowywaniu, 
porządkowaniu, modyfikowaniu (w przypadku gdy zażądam sprostowania moich danych osobowych), pobieraniu, 
przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianiu, usuwaniu lub 
niszczeniu, 
5) przetwarzanie (imienia i nazwiska, firmy, adresu siedziby, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru 
telefonu, NIP) w celu nawiązania współpracy – które może obejmować czynności obejmujące operację lub zestaw 
operacji polegających na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, przechowywaniu, porządkowaniu, modyfikowaniu 
(w przypadku gdy zażądam sprostowania moich danych osobowych), pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, 
ujawnianiu poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianiu, usuwaniu lub niszczeniu, 
6) przetwarzanie (imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu siedziby, adresu zamieszkania, numeru 
telefonu) w celach rozpatrywania reklamacji– które może obejmować czynności obejmujące operację lub zestaw 
operacji polegających na zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, przechowywaniu, porządkowaniu, modyfikowaniu 
(w przypadku gdy zażądam sprostowania moich danych osobowych), pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, 
ujawnianie poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianiu, usuwaniu lub niszczeniu. 
 
III. Wyrażam również zgodę na przekazywanie moich danych osobowych (udostępnianie danych osobowych) do 
następujących podmiotów oraz na przekazywanie danych osobowych między tymi podmiotami: 
1) Kancelaria Prawna Skarbiec Plus Robert Nogacki sp. k., 
2) Robert Nogacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robert Nogacki Kancelaria Prawna Skarbiec, 
3) Portal Skarbiec.biz S.A., 
4) Skarbiec Corporate Services spółka z o.o., 
5) Kancelaria Prawna Skarbiec R. Nogacki sp.k. 
 
oraz na przetwarzanie przez te podmioty moich danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych i 
promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez te podmioty oraz w celach świadczenia usług przez te 
podmioty.  
 
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone 
usługi to jest kancelariom notarialnym, biurom tłumaczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe 
albo powiernicze, związane z przedmiotem prac zleconych Spółce. 
 
IV. Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/ana, iż mogę w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania moich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  

Potwierdzam, iż zostałem/am poinformowany/ana, iż sprzeciw ten mogę wnieść do administratora danych 
osobowych 
- w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, 
- w formie elektronicznej na e-mail: dane.osobowe@kancelaria-skarbiec.pl. 


