
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 
ReBaNo 

Renata i Bartosz Nowaccy 
ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań 

 tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl 
NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794 

Rok założenia 1996 
 

             …………………….., dnia ………………………..  

Imię i nazwisko ………………………..……..…...……………………………………………………….  

Firma …………………………………………………………………………………………...………….  

Adres prowadzenia działalności ………………………………………..…………………………………  

……………………………………………………………...………………………...…………………… 

NIP ………………………………………………………..……………………………………………….  

e-mail ……………………………………………………..……………………………………………….  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 
ReBaNo w celach handlowych oraz w celach związanych z szkoleniami i egzaminami prowadzonymi przez 

firmę ReBaNo.  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 
ReBaNo w celach marketingowych.  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY na przesyłanie przez firmę ReBaNo na udostępniony 
adres e-mail mailingu zawierającego informacje handlowe, szkoleniowe oraz legislacyjne oraz na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ReBaNo w celu wysyłania takiego mailingu.  

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY na przesyłanie przez firmę ReBaNo na udostępniony 
adres e-mail newslettera zawierającego informacje handlowe, szkoleniowe oraz legislacyjne oraz 
przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ReBaNo w celu wysyłania takiego newslettera.  

 
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w nie, poprawiania ich, zażądania zaprzestania 
przetwarzania, zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia ich, prawo 
wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi dalsze 
świadczenie danych usług.  
 
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. firma ReBaNo informuje, iż Administratorem danych osobowych jest firma ReBaNo z siedzibą w 
Poznaniu, adres: ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań. 
Powyżej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).  
Firma ReBaNo nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, 
które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone 
przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.  
Firma ReBaNo oświadcza, iż dane dotyczące adresu prowadzenia działalności zbierane są w celu przesyłania 
oferty handlowej dostosowanej do regionu kraju, w którym prowadzona jest działalność. Natomiast dane 
dotyczące NIP zbierane są w celu rozróżnienia przedsiębiorców, którzy na rynku polskim prowadzą działalność 
pod podobnymi nazwami.  
Firma ReBaNo nie przekazuje w żadnej formie danych osobowych osobom i firmą trzecim, z wyłączeniem 
przekazywania danych instytucją trzecim w celu wydania odpowiednich uprawnień i certyfikatów ujawnia je 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych przez siebie usług. Dane osobowe nie są 
udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że zostanie wyrażona na to wyraźna, 
jednoznaczna i spersonalizowana oddzielna zgoda.  
 
 
 
…. …………………………………………………….  

(podpis)       pieczątka 


