
Pełna nazwa i adres wnioskodawcy Rotmanka, dnia …………...…… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Nr tel. ………………………………………….  „EKSPLOATATOR” Sp. z o.o. 

ul. Sportowa 25 Rotmanka 

83 – 010 Straszyn 

Tel. 58 682 – 88 – 28 

Zlecenie uzgodnienia 

Zleceniodawca:   ……..……………………………………………………………………………………………………....................................... 

Adres zleceniodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………............................... 

Rodzaj usługi: uzgodnienie lokalizacyjne obiektu / uzgodnienie projektu budowlanego/ opinia do koncepcji*: 
……………………………………………………………………………………………………………………..………................................................. 

Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr działki) : …………………………………………………………….............................………. 

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

Inwestor: ……..………………………………………………………………………………………………..................................................…….. 

Adres inwestora:  .………………………………………………………………………………………......................................………………….. 

Klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest spółka
Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, 83-010 Straszyn, ul. Sportowa 25, moich danych osobowych w celu
wykonania niniejszego polecenia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że w dowolnym momencie mogę odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych 
lub mailowo na adres: iod@eksploatator.pl a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne, jednakże bez jej wyrażenia nie jest możliwe wykonanie
wnioskowanej czynności. 

..............………………………………………… 
Podpis zleceniodawcy 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Eksploatator Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance gm. Pruszcz Gdański, 83-010 
Straszyn, ul. Sportowa 25. Dane zbierane są dla potrzeb realizacji umowy zawartej z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody, ale jest konieczne do 
realizacji umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można otrzymać tutaj: 
http://eksploatator.pl/?p=1344. 

W załączeniu 2 egzemplarze dokumentacji 

* niepotrzebne skreślić

WYPEŁNIA SPÓŁKA 

Stosownie do udzielonego nam zlecenia wykonaliśmy usługę uzgodnienia 

Nr uzgodnienia: ……………………………………… 

Data uzgodnienia: ……………………………………… 

………………………………………… 

 Podpis pracownika Spółki 
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