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RM Gastro Polska Sp. z o.o. 
ul. Sportowa 15 a, 
43-450 Ustroń 
 
dział: projektowy 
e-mail: projekty@rmgastro.pl 
 

......................... , dnia ....................... r. 

 

Warunki korzystania z materiałów graficznych i projektowych. 
 
 

Zezwalamy Partnerowi Handlowemu firmy RM GASTRO Polska Sp. z o.o. na użycie udostępnionych pro-
jektów i ofert, pod warunkiem przesłania podglądu projektu do wglądu i archiwizacji. 
 
Zabrania się stosowania materiałów graficznych i projektowych udostępnionych przez firmę 
RM GASTRO Polska Sp. z o.o. w celu promocji urządzeń innych marek niż RM GASTRO, RM LOTUS, 
RETIGO oraz REDFOX. Zabrania się również graficznego retuszu mającego na celu usunięcie 
logotypów w/w marek. 
 
Podpisany egzemplarz niniejszego formularza należy odesłać pocztą lub faxem, bądź zeskanowany 
e-mailem na adres projekty@rmgastro.pl jako akceptację powyższych warunków. W przeciwnym 
wypadku firma RM GASTRO Polska nie udziela zgody na wykorzystanie przesłanych materiałów. 
 
Pełna nazwa i adres firmy, będącej Partnerem Handlowym firmy RM GASTRO Polska Sp. z o.o. : 

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

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

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

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

 
Akceptuję powyższe warunki 

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

Podpis osoby przyjmującej materiały graficzne i projektowe 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez RM Gastro Polska Spółka z o.o. 
 
………………………………………………………………………………………………………..……………. 
imię i nazwisko                                 adres e-mail                           numer telefonu 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RM Gastro Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń 
ul. Sportowa 15 a moich danych osobowych w celu poznania i promocji produktów RM Gastro Polska Spółka z o.o., 
Wyrażam zgodę na komunikowanie się ze mną drogą mailową i telefoniczną w celu przedstawienia oferty handlowej oraz w celach marketingowych. 
Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie. 

 
…………………………………………… 

data i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
 

 
Oświadczam ponadto, że wiem, iż: • administratorem moich danych osobowych jest RM Gastro Spółka z o.o. z siedzibą 43-450 Ustroń ul. Sportowa 15 a, • podstawę prawną 
przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych nr 2016/679 (RODO) - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.  
• Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  • mam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w szkoleniu. 
 

…………………………………………………………………… 
podpis osoby składającej oświadczenie  


