
 

 

  

 

SMAY Sp. z o.o. 
Podłęże 678 
32-003 Podłęże 

NIP: 6782821888 

smay.eu 

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933, KRS: 0000007764, BDO: 000042468, 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Kapitał zakładowy spółki: 50.000 PLN. 

 

______________________________________________ 

 Imię nazwisko: 

 

______________________________________________ 

 Nazwa firmy: 

 

______________________________________________ 

 Telefon służbowy: 

 

______________________________________________ 

 e-mail służbowy: 

 

 

Oświadczenie Uczestnika Szkolenia 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

Oświadczam, że posiadam wykształcenie:        średnie,        wyższe. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SMAY Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu 678, 32-

003 Podłęże w celu realizacji szkolenia dla Partnerów Serwisowych SMAY. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem 

poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 

      Tak, wyrażam zgodę       Nie, wyrażam zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostepnienie moich danych osobowych (Imię i nazwisko, zdjęcie) przez firmę SMAY 

Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu 678, 32-003 Podłęże w celu wydania mi Certyfikatu Partnera Serwisowego oraz Identyfikatora 

dla Partnera Serwisowego SMAY. 

      Tak, wyrażam zgodę        Nie, wyrażam zgody 

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych osobowych ( Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon ) przez firmę SMAY 

Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu 678, 32-003 Podłęże, firmie trzeciej, będącej klientem firmy SMAY Sp. z o.o. w ramach 

zgłoszonego zlecenia o tej firmy i w celu realizacji prac serwisowych zleconych mi przez firmę SMAY Sp. z o.o. 

      Tak, wyrażam zgodę        Nie, wyrażam zgody 

Wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych osobowych ( Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon ) przez firmę SMAY 

Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu 678, 32-003 Podłęże, firmie trzeciej, będącej klientem firmy SMAY Sp. z o.o. w ramach 

zgłoszonego zlecenia o tej firmy i w celu realizacji prac serwisowych zleconych mi przez firmę SMAY Sp. z o.o. 

      Tak, wyrażam zgodę        Nie, wyrażam zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę SMAY Sp. z o. o. z siedzibą w Podłężu 678, 32-003 Podłęże moich danych 

osobowych w celach przeslania informacji o innych szkoleniach serwisowych organizowanych przez firmę SMAY Sp. z. o.o. 

      Tak, wyrażam zgodę        Nie, wyrażam zgody 

Dane osobowe wyłącznie do obsługi reklamacji/interwencji. 

Administratorem danych osobowych jest grupa SMAY w skład 

której wchodzą następujące podmioty: Smay Sp. z o.o., PHP 

Smay Marek Maj, Smay Serwis Michał Maj, z siedzibą znajdującą 

się pod adresem 32-003 Podłęże, Podłęże 678. Wrażenie 

wszystkich zgód jest wymagane dla realizacji szkolenia i dalszej 

współpracy. 

……………………………………………………….. 
(podpis) 

………./………./20…….r. 
(data) 

 


