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ZGODA - INFORMACJE HANDLOWE 

 

Szanowni Państwo 
 
 Jesteście Państwo naszymi kluczowymi Klientami i dlatego ważne dla nas jest informowanie 
Państwa o wprowadzanych nowych produktach, zmianach w rozwiązaniach technicznych oraz 
aktualizacjach cenników. Dodatkowo, często organizujemy szkolenia z instalacji oraz obsługi naszych 
produktów, o których również chcemy Państwa informować. 
 Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że w/w informacje będą przekazywane tylko         
w momencie pojawienia się takiej konieczności. 
 Mając na uwadze szacunek dla Państwa prywatności oraz jakość naszych wzajemnych 
kontaktów, prosimy o pisemne potwierdzenie zgody na otrzymywanie informacji, w tym drogą 
elektroniczną, poprzez odesłanie zwrotne podpisanej poniższej Zgody na adres: 
zgoda@portosrolety.pl (skan) lub nr 62 768 40 39 (faks) 
 
"Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 71, wszelkich informacji handlowych 
wysyłanych, przesyłanych lub przekazywanych w każdej formie za pośrednictwem wszelkich 
urządzeń telekomunikacyjnych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych 
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu ustawy  z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późniejszymi 
zmianami ), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014, poz. 827 ), ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późniejszymi 
zmianami )."  
 
W tym celu udostępniam adresy poczty elektronicznej (e-mail):  
 
1. ……………………………..………………………………………………………… 

2. ……………………………..………………………………………………………… 

oraz numery telefoniczne (faksy) 
 
1. ……………………………..………………………………………………………… 

2. ……………………………..………………………………………………………… 

 
Nie wyrażenie w/w Zgody, będzie skutkowało m.in. brakiem możliwości informowania Państwa  
o wprowadzanych zmianach. 

 
Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej w razie składania fałszywych danych, zeznając nieprawdę lub zatajając prawdę, oraz oświadczam, iż 
: posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie jestem pod wpływem środków psychoaktywnych, składam oświadczenie i upoważnienie  dobrowolnie i 
bez przymusu, jestem upoważniony do działania, występowania i reprezentowania podmiotu bez ograniczeń, wszystkie podane informacje w upoważnieniu są 
zgodne z prawdą. 

 
Pieczątka i czytelny podpis właściciela firmy, bądź osoby upoważnionej  do reprezentowania firmy. 

 
 
 

……………………………………………………                                    …………………………………………………… 
 (pieczątka) (podpis osoby upoważnionej) 

mailto:zgoda@portosrolety.pl

