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                       Karta Danych Klienta 

Nr ewidencyjny …………………………. 

Pełna nazwa 

Firmy/Osoby       ……………………………………………………………….…………….……………….... 

Adres siedziby 

 

ulica ……………………………………..………… nr domu ….…… nr lokalu …..….…. 

miejscowość ………………………………….....powiat…………………………………..
 

kod pocztowy ….……-….………. poczta ………………………………….………..…… 

Adres do 

korespondencji 

 

ulica ………………………………………………… nr domu ….…… nr lokalu …..….…. 

miejscowość ………………………………………………………………………………..
 

      kod pocztowy ….……-….………. poczta ………………………………….………..…… 

Dane i adresy 

zamieszkania 

wspólników                    

(S.C. lub Sp. j.) 

1. imię i nazwisko: …………………………………..………………………………….……... 

ulica …………………………………….…………… nr domu ….…… nr lokalu …….…... 

miejscowość ………………………………………………………………….…………….. 

kod pocztowy …….…-.…………. poczta ………………………………………………… 

2. imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..……... 

ulica ………………………………….……………… nr domu ….…… nr lokalu ……...…. 

miejscowość ………………………………………………………………………….…….. 

kod pocztowy …….…-……….…. poczta ………….………………………….….……… 

3. imię i nazwisko: …………………………………….……………………………….……... 

ulica …………………………………….…………… nr domu ….…… nr lokalu …………. 

miejscowość …………………….………………………………………………………….. 

kod pocztowy ………-………..…. poczta ………………………………………………… 

Telefon 

…………..………...…………. 

E-mail  

…………………………….…..………….…. 

NIP      

……………………..…………. 

REGON     

 …………….…………………..…..……...…. 

PESEL  

……………………………….. 

KRS  

………………………………………………… 

Osoby 

reprezentujące 

Klienta (wg KRS) 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

 
Upoważniam poniżej wymienione osoby do dokonywania w moim imieniu wobec GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. 

wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z Najmem Maszyn, w szczególności do 

podpisywania OWN Gravit, Zamówień, Umów Najmu, Protokołów Przekazania, zobowiązań i rozliczeń 

finansowych: 

1. Imię: 

………………… 
Nazwisko: 

…………………………… 
Funkcja: 

…………………………. 
PESEL: 

………………………… 
Seria i nr DO: 

…………………………… 
Adres zam.: 

……………………………………………………………………………………………. 
Tel.: 

………………………… 
Mail: 

…………………………….. 

2. Imię: 

………………… 
Nazwisko: 

…………………………… 
Funkcja: 

…………………………. 
PESEL: 

………………………… 
Seria i nr DO: 

………………………..…… 
Adres zam.: 

……………………………………………………………………………………………. 
Tel.: 

………………………… 
Mail: 

…………………………….. 
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 Upoważniam GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą Al. W. Witosa 22, 20-315 Lublin                                 
do wystawiania faktur bez mojego podpisu.  

 Oświadczam, że dane zawarte w Karcie Danych Klienta są prawdziwe oraz zgodne  
z aktualnym stanem prawnym. W przypadku zmiany podanych w treści Karty Danych Klienta 
zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym GRAVIT Sp. z o.o. Sp. komandytowa.  

 Zobowiązuję się do aktualizacji danych zawartych w Karcie Danych Klienta w przypadku ich 
zmiany. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich 

danych osobowych w bazie danych administratora GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie Al. W. Witosa 

22 oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Niniejsza zgoda 

obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. 

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich 

danych osobowych, ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.* 

 Wyrażam zgodę  na przesyłanie informacji handlowej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowej kierowanej do mnie przez GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie Al. W. Witosa 22 za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z przepisem art. 

10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1422).* 

 Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Wyrażam zgodę na 

używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez GRAVIT Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie Al. W. 

Witosa 22 dla celów marketingu bezpośredniego kierowanego do mnie zgodnie z przepisem art. 172 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.).* 
 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………………….. 

                                                                                        Data, pieczęć firmowa, podpis osoby  

                                                                                                  reprezentującej Klienta 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

Aktualizacja: 20.01.2016 
 
 
 


