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 LR Invest Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 32 – 050 Skawina; wpisana w KRS pod numerem 0000727811    

 
 

Formularz 

ze strony internetowej www.lehner.com.pl  
 

w sprawie podania danych osobowych 

i zgody na otrzymywanie informacji handlowych,  

również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
 

Oświadczam, że moje poniższe dane osobowe podaję dobrowolnie, a ponadto: 

 
[   ] wyrażam zgodę, w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.), na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

administratora danych osobowych, którym jest spółka LR Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie (wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727811), w celach kontaktowych i w celu 

przekazywania mi przez spółkę LR Invest Sp. z o.o. informacji handlowych, również w ramach marketingu 

bezpośredniego;   
 

[   ] wyrażam zgodę, w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną             

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), na przekazywanie mi przez spółkę LR Invest Sp. z o.o. z 

siedzibą w Skawinie (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727811) informacji 
handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

 

Imię *)  

Nazwisko *)  

Adres e-mail *)  

Telefon  

*) pole obowiązkowe 
 

Potwierdzam, że zostałam / zostałem poinformowany przez administratora danych osobowych, że mam 

prawo dostępu do przekazanych swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922,   

z późn. zm.), a także mam prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych przeze mnie danych 

osobowych przez administratora danych osobowych.     
 

Potwierdzam zapoznanie się na stronie internetowej www.lehner.com.pl z Regulaminem serwisu i z Polityką  

prywatności.  

 
Moje oświadczenie przekazuję do administratora danych osobowych:  

LR Invest Sp. z o.o., ul. Energetyków 1, 32 – 050 Skawina.   

 
 

______________         _______________________________ 

         Data                                         Podpis (czytelny)  


