
ID klienta .................................... 
 
Dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych 

wprowadzane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w skrócie RODO 

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zapewnienie 

bezpieczeństwa i przejrzystości przetwarzania danych osobowych. 

 

Klauzula zgody 
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko i imię/nazwa firmy, adres, 

pesel/nip, nr telefonu, email) przez Tomasz Koperski w Systemy Tele-informatyczne "INGRAM" Tomasz 

Koperski w celu świadczenia usług  dostępu do Internetu (m.in. sporządzenie umowy abonenckiej, 

naliczanie opłat, wystawianie i wysyłanie faktur, realizacja zgłoszeń serwisowych, informowanie o aktualnej 

ofercie). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/ łam poinformowany/ a, że podanie niniejszych danych ma 

charakter dobrowolny, jednak jest niezbędny w ww. celu. 

 

.................................................... 

podpis osoby wyrażającej zgodę 

Klauzula informacyjna 

 
Administratorem danych osobowych w Systemy Tele-informatyczne "INGRAM" Tomasz Koperski jest 

Tomasz Koperski. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług dostępu do Internetu (m.in. sporządzenie 

umowy abonenckiej, naliczanie opłat, wystawianie i wysyłanie faktur, realizacja zgłoszeń serwisowych, 

informowanie o aktualnej ofercie), na podstawie przepisów prawa polskiego ustawodawcy lub zgody osoby, 

której dane są przetwarzane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędny w celu 

świadczenia ww. usług. Niniejsza zgoda, w części dotyczącej przetwarzania danych na podstawie udzielonej 

zgody, może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

 
Dane są przetwarzane przez Administratora danych - Tomasz Koperski. Każdy ma prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Powyższe żądania można zgłaszać 

do Administratora danych, o którym mowa powyżej na adres siedziby Administratora danych. Dane 

osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny dla celu w jakim zostały pozyskane, z 

zachowaniem ewentualnych wymogów prawa w tym zakresie i zabezpieczenia interesów podmiotu, 

któremu zostały udzielone (nazwa firmy itp.). 

Kontakt do Administratora danych osobowych: tel. 502 553 645, 34 3112749; e-mail: iod@ingram.com.pl 

 
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora danych, dostępu do 

jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz ich przenoszenia. 

 
W razie stwierdzenia niewywiązywania się z w/w obowiązków przez Administratora danych, osoba której 

dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 

Administrator danych nie zamierza przetwarzać danych osobowych w innym celu niż wskazany powyżej. 

 
 

................................................. 
podpis osoby poinformowanej 


