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1) Przeczytałem/-ałam i zaakceptowałem/-ałam politykę prywatności. https://www.recykling-

karat.pl/images/polityka-prywatnosci--karta.pdf 

2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych (...) 
 

Pełna treść klauzuli może być „zwinięta” i pojawiać się dopiero po najechaniu myszką o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04 ze zm.) pochodzących od KARAT 

RECYKLING S.A. 

 

3) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez KARAT RECYKLING S.A. telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych i automatycznych (….) 

 
Pełna treść klauzuli może być „zwinięta” i pojawiać się dopiero po najechaniu myszką o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez KARAT RECYKLING S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 

automatycznych systemów wywołujących dla celu marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30 ze zm.) 

 

4) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (...) 

 
Pełna treść klauzuli może być „zwinięta” i pojawiać się dopiero po najechaniu myszką o następującej treści: 

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  

UE  L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

- administratorem    Pani/Pana    danych    osobowych    jest  KARAT RECYKLING S.A., 

- Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a RODO (zgoda) w celach 

marketingowych, 

-  Pani/Pana  dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, 

- odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa, 

- posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 

- posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu informowania o oferowanych przez KARAT 

RECYKLING S.A. usługach. 
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