
Zgoda na marketing elektroniczny i telefoniczny 

od Lockus Sp. z o.o i Partnerów Projekt BMS 2020 

 
Wyrażam zgodę, aby Lockus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków 

oraz Partnerzy Projekt BMS 2020: 

1. WAGO ELWAG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Piękna 58a, 50 – 506 Wrocław; 

2. Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa; 

3. Finder Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Malwowa 126, 60 – 175 Poznań; 

4. Distech Controls Poland Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parkowa 25 lok. nr 50, 51- 

616 Wrocław; 

5. APA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Tarnogórska 251, 44-105 Gliwice; 

6. Platan sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sopocie, ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot; 

7. Produal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 63B, 02-862 Warszawa; 

8. Fakro Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz; 

przekazywali mi informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

środków telekomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach 

marketingowych. 

 

Zgoda uwzględnia przekazywanie informacji handlowych o produktach i usługach własnych 

Lockus Sp. z o.o. 

Zgoda jest dobrowolna i ważna do momentu jej wycofania. W przypadku jej nie odwołania, 

zgoda dla Partnerów jest ważna 1 rok. Zgoda lub niektóre ze zgód mogą zostać wycofane w 

dowolnym momencie. 

Zgodę można wycofać poprzez: kontakt telefonicznie pod numerem +48 12 298 05 83, 

mailowo: iodo@lockus.pl lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: 

https://projektbms.pl/wycofanie-zgod/ 

Informacje szczegółowe: 

Środki komunikacji elektronicznej to narzędzia programowe w szczególności poczta 

elektroniczna oraz współpracujące z nimi urządzenia teleinformatyczne np. komputer, tablet, 



smartfon i inne urządzenia elektroniczne, pozwalające na indywidualne porozumiewanie się 

na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi. 

Środki telekomunikacyjne i telekomunikacyjne urządzenia końcowe to telefony oraz sposoby 

przesyłania wiadomości takie jak: sms, mms, rozmowa telefoniczna. 

Adres poczty elektronicznej podany w formularzu jest uważany za należący do Pani/Pana.  

Numer telefonu podany w formularzu jest uważany za należący do Pani/Pana. 

Informacje handlowe to wszelkie formy reklamy, promocji oraz oferty handlowe. Będą one 

dotyczyć produktów i usług własnych Lockus Sp. z o.o. 

Jeżeli nie wyrazisz zgody lub ja wycofasz Lockus Sp. z o.o. nie będzie mógł wysyłać Pani/ Panu 

informacji handlowych dotyczących produktów i usług Lockus Sp. z o.o. za pomocą np. email. 


