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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Ja, niżej podpisany/a, ……………………………………………….........………………, PESEL: ................................, 

zamieszkały/a ……..…………………………….…………………………….……………………………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i numerze…………………………. oraz prawem jazdy o numerze 

…………………………., zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych określonego dalej jako „RODO”, wyrażam dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez firmę Auto-Sprzedaż Euro-Car s.c. T. Gajewski, Z. 

Szczygieł, NIP: 862-15-03-925, REGON: 431239894, Ulanowska 28, 23-300 Janów Lubelski, będącą 

jednocześnie administratorem danych, w celu (zaznaczyć odpowiednio): 

 1 wynajmu pojazdu 

 2 wynajmu przyczepy lub lawety  

 3 zlecenia usługi celno-administracyjnej 

 4 zlecenia usługi zgłoszenia nabycia / zbycia pojazdu  

 5 zlecenia usługi rejestracji pojazdu 

 6 zlecenia usługi opinii i wyceny pojazdu 

 7 zlecenia usługi tłumaczenia dokumentów 

 8 wstawienia pojazdu w komis celem jego sprzedaży 

 9 kupna pojazdu 

 10 zlecenia usługi transportowej 

 11 zlecenia zamówienia pojazdu i jego transportu 

 12 przedstawienia oferty finansowej 

 13 przedstawienia oferty ubezpieczeniowej 
 

W przypadku usług 3-5 - firma Auto-Sprzedaż Euro-Car s.c. przekaże dane odpowiednim urzędom administracji 

państwowej, w przypadku usługi 6 – licencjonowanemu rzeczoznawcy, w przypadku usługi 7 – licencjonowanemu 

tłumaczowi przysięgłemu, w przypadku usługi 12 - wybranym bankom i instytucjom finansowym, natomiast w 

przypadku usługi 13 - firmie Ubezpieczenia Anna Wojciechowska, NIP: 862-14-46-699, REGON: 061428414, 

Zofianka Górna 36, 23-300 Janów Lubelski stale współpracującej z administratorem danych. Jednocześnie 

oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 „RODO”, tj. przysługuje mi 

możliwość jej wycofania w każdym czasie. Oświadczam również, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione 

w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem 

również poinformowany o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania 

oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz wyżej wymienionym urzędom administracji 

państwowej, licencjonowanym tłumaczom przysięgłym i rzeczoznawcom, bankom i instytucjom finansowym i 

agentowi ubezpieczeniowemu, w przypadku zlecenia usług tego bezapelacyjnie wymagających. 

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

    (miejscowość, data)                                                                                                      (podpis oświadczającego) 
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