
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KF 
TRANS s.c.  w celu świadczenia usług serwisowych sprzętu fitness 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania moich 
danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KF TRANS s.c. Łukasz Firlej Marcin 
Kurc z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Zieleniewskiego 19, tel. 507 255 655.  

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług 
serwisowych sprzętu fitness. Podanie danych jest warunkiem świadczenia tych usług, a ich 
niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia 
wzajemnych roszczeń wynikających z wykonanej usługi, w tym z gwarancji i rękojmi. Dane 
będą przekazywane naszym pracownikom (serwisantom) w celu realizacji usługi, służbom 
księgowym oraz firmom kurierskim w razie potrzeby realizacji dostawy, z zachowaniem 
zasad ochrony danych osobowych. 

Przysługuje Panu/Pani w każdej chwili prawo do żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania przeniesienia tych 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Panu/
Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Wyważam  zgodę na przetwarzanie przez KF TRANS s.c. podanych przeze mnie danych 
osobowych do celów archiwizacji historii napraw moich urządzeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KF TRANS s.c. podanych przeze mnie danych 
osobowych do celów marketingowych. Wyrażam  zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez KF TRANS s.c. oraz 
wykorzystanie komunikacji e-mail w celach marketingowych. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KF TRANS s.c. Łukasz Firlej Marcin 
Kurc z siedzibą w Krynicy-Zdrój, ul. Zieleniewskiego 19, tel. 507 255 655.  

Podanie danych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody nie jest wymagane do zawarcia umowy. 
Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody wyłącznie w 
celu (w zależności od udzielonej zgody): 

- przekazywania informacji handlowej na temat świadczonych przez nas usług; 

- archiwizacji historii napraw urządzeń. 

Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z 
prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Dane będą przetwarzane do czasu 
wycofania zgody, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od jej udzielenia. Dane nie będą 
przekazywane podmiotom trzecim. 

Przysługuje Panu/Pani w każdej chwili prawo do żądania dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania przeniesienia tych 
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Panu/
Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 




