
OŚWIADCZENIE o akceptacji usługi powiadomień SMS 

Imię i nazwisko Klienta:______________________________ 

Ulica:_____________________________________________ 

Kod i miejscowość:__________________________________ 

ID Klienta :__________________ 

Nr telefonu kom.______________________________________ 

1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości z systemu powiadomień SMS funkcjonującego w 

PROWOD Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie realizacji  usług w ramach 

wiążących umów, na wskazany powyżej numer telefonu komórkowego. 

2. Zobowiązuję się w razie zmiany numeru telefonu komórkowego do pisemnego powiadomienia o 

nowym numerze.  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prowod. Sp z o.o. moich danych osobowych w postaci 

podanego przeze mnie numeru telefonu  komórkowego , w celu przesyłania mi wiadomości z 

systemu powiadomień SMS, funkcjonującego w PROWOD Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością w zakresie wskazanym powyżej. 

 

___________________________________________________________________________ 

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych  
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4 
2) Z inspektorem ochrony danych możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail.: 

iod@prowod.pl 
3) Państwa dane osobowe w postaci numeru telefonu komórkowego pozyskujemy i przetwarzamy w celu przekazania 

wiadomości z systemu powiadomień SMS funkcjonującego w PROWOD Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w 
oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia RODO1 tj. zgodę osoby , której dane dotyczą. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody, przy czym podanie tych danych jest niezbędne 
dla realizacji usługi w zakresie przekazywania informacji za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS.  

5) Dostęp do Państwa danych będzie miał Administrator oraz upoważnieni przez Administratora pracownicy w zakresie 
niezbędnym do wykonywania ich obowiązków służbowych oraz podmioty które na podstawie zawartych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym w szczególności operator systemu teleinformatycznego  
i infrastruktury, wykorzystywanych do celów generowania wiadomości SMS.  

6) Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
9) Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach rozporządzenia RODO oraz nie 

wyłączają tego inne przepisy, posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich 
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 
…………………………, dnia…………………………………….        ……………………………………………………………………………. 
                           PODPIS KLIENTA 
   

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rody (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  
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