Karta Danych Klienta
Nr ewidencyjny ………………………….

Pełna nazwa
Firmy/Osoby

Adres siedziby

……………………………………………………………….…………….………………....

ulica ……………………………………..………… nr domu ….…… nr lokalu …..….….
miejscowość ………………………………….....powiat…………………………………..
kod pocztowy ….……-….………. poczta ………………………………….………..……

Adres do
korespondencji

ulica ………………………………………………… nr domu ….…… nr lokalu …..….….
miejscowość ………………………………………………………………………………..
kod pocztowy ….……-….………. poczta ………………………………….………..……
1. imię i nazwisko: …………………………………..………………………………….……...
ulica …………………………………….…………… nr domu ….…… nr lokalu …….…...
miejscowość ………………………………………………………………….……………..
kod pocztowy …….…-.…………. poczta …………………………………………………

Dane i adresy
zamieszkania
wspólników
(S.C. lub Sp. j.)

2. imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..……...
ulica ………………………………….……………… nr domu ….…… nr lokalu ……...….
miejscowość ………………………………………………………………………….……..
kod pocztowy …….…-……….…. poczta ………….………………………….….………
3. imię i nazwisko: …………………………………….……………………………….……...
ulica …………………………………….…………… nr domu ….…… nr lokalu ………….
miejscowość …………………….…………………………………………………………..
kod pocztowy ………-………..…. poczta …………………………………………………

Telefon

E-mail
…………..………...………….

…………………………….…..………….….

NIP

REGON
……………………..………….

…………….…………………..…..……...….

PESEL

KRS
………………………………..

Osoby
reprezentujące
Klienta (wg KRS)

…………………………………………………

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………

Upoważniam poniżej wymienione osoby do dokonywania w moim imieniu wobec B LACHDEKER
RYSZARD KUDZIA wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z Najmem Maszyn , w
szczególności do podpisywania OWUN , Zamówień, Umów Najmu, Protokołów Przekazania, zobowiązań i
rozliczeń finansowych:

1.

Imię:

Nazwisko:

Funkcja:

…………………

……………………………

…………………………. ………………………… ……………………………

Adres zam.:

PESEL:
Tel.:

Seria i nr DO:
Mail:

……………………………………………………………………………………………. ………………………… ……………………………..
Nazwisko:
Funkcja:
PESEL:
Seria i nr DO:
2. Imię:
………………… ……………………………
…………………………. ………………………… ………………………..……
Adres zam.:

Tel.:

Mail:

……………………………………………………………………………………………. ………………………… ……………………………..
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Upoważniam BLACHDEKER RYSZARD KUDZIA z siedzibą ul. Szyllinga 7; 30-433 Kraków NIP.
7351053037 do wystawiania faktur bez mojego podpisu.



Oświadczam , że dane zawarte w Karcie Danych Klienta są prawdziwe oraz zgodne z aktualnym
stanem prawnym . W przypadku zmiany podanych w treści Karty Danych Klienta zobowiązuję się
niezwłocznie powiadomić o tym BLACHDEKER RYSZARD KUDZIA.



Zobowiązuję się do aktualizacji danych zawartych w Karcie Danych Klienta w przypadku ich
zmiany.



Administratorem podanych danych osobowych jest Ryszard Kudzia BLACHDEKER ”, adres: ul.
Gen . Antoniego Szyllinga 7, 30 -433 Kraków , NIP : 7351053037 . Więcej informacji na temat
przetwarzania danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej (załącznik nr 1).



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w celu
udzielania mi informacji o usługach i ofertach firmy Ryszard Kudzia BLACHDEKER . Wiem że
mogę wycofać zgodę w każdym czasie.



Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Ryszard Kudzia BLACHDEKER drogą elektroniczną
na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w celu udzielenia mi informacji o
dodatkowych usługach i ofertach Administratora , w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18
lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



Wyrażam zgodę na używanie przez firmę Ryszard Kudzia BLACHDEKER telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefon, e-mail) dla celów marketingu
bezpośredniego, tj. w celu udzielenia mi informacji o dodatkowych usługach i ofertach Administratora,
zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

……………………………………………..
Data, pieczęć firmowa, podpis osoby
reprezentującej Klienta

*niepotrzebne skreślić
Aktualizacja: 30.03.2021
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