
Oświadczenie RODO 
 

25 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o ochronie danych osobowych , Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane RODO. W uproszczeniu RODO wymaga aby wszystkie firmy działające na terenie Unii 

Europejskiej zwracały szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od Klientów. 
 

W związku z tym nasza firma przygotowała dla swoich Klientów niezbędne informacje , z których wynika kto jest administratorem Państwa 
danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. Administratorem Państwa 

danych osobowych jest: Rewox Kamil Sochacki, Wojska Polskiego 25b 41-208 Sosnowiec 
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze świadczenia usług zgodnie z umową , 

na podstawie art.6 ust.1 pkt b i c RODO; 
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Administrator oraz upoważnieni pracownicy Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe , z zastrzeżeniem przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad zawartych w art.5 RODO , możemy 
udostępniać do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzystamy oraz organom publicznym w zakresie usług nam zleconych; 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze , na czas zgodny z obowiązującymi przepisami; 
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo 
do przenoszenia danych , prawo do wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pan/Pani , że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , jednakże ich nieprzekazanie spowoduje brak realizacji Pani/Pana praw i 

obowiązków wynikających z umowy; 
8. Pracując na danych nie wykorzystujemy systemów profilujących ani systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania 

jakichkolwiek decyzji; 
 

Jednocześnie , realizując ustawowy obowiązek, wskazujemy, że Administrator tj Rewox Kamil Sochacki , przetwarza Państwa dane osobowe 
do celów związanych ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności. Podanie tych danych jest dobrowolne , aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji Państwa praw i obowiązków . Dlatego jeśli nie wyrażają Państwo 
zgody na przetwarzanie danych osobowych Rewox Kamil Sochacki prosimy o stosowną informacje. 

 
 
 

Ogólne warunki współpracy 
 

1. Niniejsze warunki współpracy mają zastosowanie do  wszelkich zamówień, których stroną wykonującą usługę jest firma Rewox  
Kamil Sochacki zwana dalej Rewox 

2. Podstawą przyjęcia zlecenia jest wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.rewox.pl lub w siedzibie firmy 
3. Zamówienie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez klienta, lub przez jego pełnomocników. 

4. Klient zobowiązuję się do odbioru towaru po  zakończeniu usługi w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie zostanie naliczona 
opłata magazynowa w cenie 5zł netto za dobę, za każdą rozpoczętą standardową paletę 120x80cm. 

5. Podczas odbioru klient zobowiązany jest do przekazania karty odbioru. W przypadku utraty karty odbioru firma Rewox 
skontaktuje się z klientem na dane podane w zamówieniu w celu weryfikacji zgody na odebranie materiału. 

6. Klient odbierając materiał potwierdza jego kompletność oraz jakość wykonania usługi. W przypadku nieprawidłowości 
niezwłocznie zgłasza zaistniałą sytuacje. Brak takiej informacji zwalnia firmę Rewox z obowiązku przyjęcia reklamacji. 

7. Podczas wykonywania usług mobilnych Klient (zleceniodawca) zobowiązany jest do przygotowania oraz zabezpieczenia 
przestrzeni pracy, zwłaszcza przed pyleniem podczas piaskowania, oraz jeśli to wymaganie uzyskania odpowiednich zgód od 
jednostek zarządzających terenem na którym  wykonywane jest zlecenie i pobliskich terenów, na które może nieść się pył. 

8. Wszelkiego rodzaju spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Rewox. 
 
  

http://www.rewox.pl/


Formularz zamówienia nr …./…. z dnia: …/…/…… 
 

lp Nazwa towaru ilość Rodzaj usługi 
s-śrutowanie 

p-podkładowanie 
m-malowanie + kolor 

dodatkowe 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 

Data przyjęcia towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data wykonania zlecenia: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres wykonania usługi mobilnej …………………………………………………………………………………………………… 
 
Uzupełnia pracownik firmy REWOX 

 
 

Dane klienta 
 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP……………………………………………………………………TELEFON………………………………………………………………. 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami RODO oraz Ogólnymi warunkami współpracy 

 
 

Podpis klienta 


