
Strona 1 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODNY NA ZMIANĘ CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

złożone w dniu ______________ w miejscowości _________________, przez: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
pełna nazwa firmy / imię i nazwisko 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

adres siedziby / adres zamieszkania  

___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| LUB    ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

NIP                        PESEL     

    

________________________________________________________   
e-mail        

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
reprezentowany/a przez 

  zwana / zwany w dalszej treści oświadczenia Kontrahentem 
osoba kontaktowa 
 

I. Zważywszy na fakt, że Scandagra Polska spółka z o.o. z siedzibą w Żołędowie, przy ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko, NIP 839-020-25-42, 

REGON 001374470, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – XIII Wydziale Gospodarczym KRS, pod numerem 

0000138255, o kapitale zakładowym wynoszącym 43.513.200 zł. (zwanej dalej „Scandagra”), będąca administratorem moich danych osobowych, 

planuje przetwarzać moje dane osobowe w innym celu niż cel, w którym moje dane osobowe zostały pierwotnie zebrane (na co wyraziłem zgodę), 

tj. zamierza przetwarzać moje dane osobowe w celu utworzenia internetowej platformy, dzięki której jako jej kontrahent będę mógł dokonywać 

weryfikacji stanu i przebiegu dotychczasowej współpracy handlowej, będę mógł również sprawdzać stan swych rozliczeń finansowych, a ponadto 

będę mógł pobierać faktury, weryfikować status złożonych zamówień, jak również będę mógł za jej pośrednictwem składać zamówienia, a ponadto 

uzyskiwać informację: o dostępnym limicie kupieckim, o produktach dostępnych w promocyjnych cenach, o dostępności produktów, zwana dalej 

„Platformą dla Klientów. 

II. W związku z powyższym niniejszym składam oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandagra 

w celu innym niż cel, w którym moje dane osobowe zostały zebrane, tj. wyrażam zgodę na  

  przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandagra w celu utworzenia i prowadzenia przez Scandagra internetowej platformy dla 

Klientów (tj. wyrażam zgodę by w ramach Platformy dla Klientów moje dane osobowe były przetwarzane w celu weryfikacji stanu i przebiegu 

dotychczasowej mojej współpracy handlowej ze Scandagra, a także w celu weryfikacji moich rozliczeń finansowych, a ponadto w celu 

uzyskania informacji o statusie złożonych przeze mnie zamówień, w celu składania przeze mnie nowych zamówień na zakup towarów 

Scandagra, w celu otrzymywania – za pośrednictwem Platformy dla Klientów - informacji o akcjach promocyjnych, a także 

_______________________). 

III. Oświadczam, że swoje dane osobowe podaje całkowicie dobrowolne. 

IV. Zostałem poinformowany, że mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie (w tym celu 

muszę jedynie wysłać informację na adres: Scandagra Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko, 

lub na adres mailowy rodo@scandagra.pl). Zostałem przy tym poinformowany, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania 

moich danych osobowych, które zostało dokonane na podstawie zgody udzielonej przez mnie przed jej wycofaniem. 

V. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Scandagra do czasu odwołania przeze mnie wyrażonej niniejszym zgody (cofnięcia przez mnie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania przeze mnie usunięcia danych osobowych), a po odwołaniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń przysługujących Scandagra i w stosunku do Scandagra, nie 

krócej jednak niż przez okres wymagany przez przepisy prawa dla realizacji obowiązków Scandagra. 

VI. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że we wszelkich kwestiach dotyczących ochrony moich danych osobowych mogę zwrócić się do 

Scandagra na adres e-mail rodo@scandagra.pl, lub korespondencyjnie na adres: Scandagra Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko. 

VII. Zostałem również poinformowany, że w pozostałym zakresie aktualne pozostają informację o przetwarzaniu moich danych osobowych zawarte 

w moim Oświadczeniu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

    ________________ 

KONTRAHENT 

mailto:rodo@scandagra.pl

