
Zgoda na udostępnienie danych osobowych  
 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, email i 

adres firmy) Partnerom 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; 

przez LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Skarżyńskiego 14 w celu prowadzenia 

działań marketingowych. 

 

Rozumiem, że podanie danych jest dobrowolne i obejmuje przetwarzania danych w 

przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania. Mam prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. Moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia 

przeze mnie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na 

podstawie tej zgody, przed jej cofnięciem. Rozumiem, że posiadam prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przeniesienia danych, o ile będzie istnieje techniczna możliwość, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z 

o.o. (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/ . Rozumiem 

że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Wojciech Kwiecień, email: iodo@lockus.pl 


