
FORMULARZ KONTAKTOWY 
W CELU PRZYGOTOWANIA KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko:

Adres budowy:

telefon kontaktowy: e-mail:

BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno tel. 801 209 047 e-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

Wyrażam / nie wyrażam*  zgodę na udostępnienie moich danych osobowych (imię nazwisko, nr telefonu, adres poczty elek-
tronicznej, adres budowy/zamieszkania) spółce BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, KRS: 0000270323, NIP: 
5170200580, REGON: 180188969, w celu przygotowania przez tę Spółkę koncepcji architektonicznej i przygotowania oferty w 
związku z zamiarem zakupu od firmy 
…………………………………………………………………………………………………………………………………................................
wyrobów przeznaczonych do zabudowy nawierzchni nieruchomości której jestem 
właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą / najemcą* w oparciu o w/w koncepcję architektoniczną.  

*niewłaściwe skreślić
..............………………………………………………………………........     

              /data oraz podpis klienta/  

Klauzula informacyjna  

Na podstawie przepisów 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niecieczy, Nieciecza 
199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270323, NIP: 5170200580, 
REGON: 180188969, (dalej również jako „BRUK-BET” lub „Spółka”). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy: 
rodo@bruk-bet.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Bruk-Bet Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Tobą w związku z opracowaniem dla naszego Kontrahenta kon-
cepcji architektonicznej (prac projektowych) na zabudowanie nawierzchni nieruchomości, której jesteś właścicielem, kostką brukową naszej 
produkcji.
3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz uzasadniony prawnie interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - nawią-
zanie kontaktu i doprecyzowanie szczegółów dotyczących projektu koncepcji architektonicznej w związku z zabudową nawierzchni Twojej 
nieruchomości naszą kostką brukową, w związku z wykonaniem usługi projektowej dla naszego Kontrahenta.
4. Twoje dane osobowe nie będą przez nas przekazywane ani udostępniane innym podmiotom, w tym do państwa trzeciego i organizacji 
międzynarodowej. 
5. W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celu wskazanego powyżej, będą one przechowywane do czasu wyrażenia 
przez Ciebie sprzeciwu. 
6. Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w 
tym do profilowania.
7. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania da-
nych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

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

            /data oraz podpis klienta/  


