
FORMULARZ COFNIĘCIA ZGÓD UDZIELONYCH FIRMIE AUTO-BLAK 

Jeśli chcą Państwo cofnąć zgody udzielone firmie AUTO-BLAK Sp. z o.o. lub AUTO-BLAK Filia w 
Warszawie Marcin Kozyra dotyczące markeLngu produktów i usług firmy AUTO-BLAK, mogą Państwo 
skorzystać z poniższego formularza. 

Poniższe dane pozwolą nam zidentyfikować Państwa w naszej bazie i zrealizować Państwa żądanie. 

W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia możemy skontaktować się z Państwem telefonicznie lub 
mailowo (jedna z tych dwóch danych jest konieczna do celów weryfikacji). 

Imię i Nazwisko 

Cofam zgody udzielone na rzecz firmy AUTO-BLAK w celach markeLngowych (dotyczy to m.in. zgód na przetwarzanie danych 
osobowych w celu markeLngowym, w tym na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji markeLngowych i handlowych drogą 
elektroniczną oraz poprzez telefon) dot. produktów i usług firmy AUTO-BLAK. 

Dane kontaktowe 

*Pole obowiązkowe 
**Wypełnij co najmniej jedno z pól: "E-mail" lub "Telefon" 

Niniejszy formularz cofnięcia zgody dotyczy zgód odbieranych przez firmę AUTO-BLAK w odniesieniu 
do produktów i usług firmy. 

Jeśli nie chcesz skorzystać z tego formularza, udaj się do siedziby firmy AUTO-BLAK Sp. z o.o. lub 
AUTO-BLAK Filia w Warszawie Marcin Kozyra. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed 
wycofaniem zgody. 

Państwa wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy 
przetwarzać Państwa dane w celu markeLngowym, w tym także w celu otrzymywania informacji 
markeLngowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji 
wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma , od nas informacje, z których zrezygnowali Państwo 
cofając zgodę. 

Jeżeli posiadamy Państwa dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, 
wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej 
podstawie prawnej. 

Administratorem Państwa danych osobowych podanym w powyższym formularzu jest: AUTO-BLAK 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Farbiarska 25A, 02-862 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, 
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000083336, 
NIP 1230950444, REGON 017424391 (AUTO-BLAK) 

Oraz  

AUTO-BLAK Filia w Warszawie Marcin Kozyra ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa, NIP 5251758783 



Adres: AUTO-BLAK Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25A, 02-862 Warszawa oraz AUTO-BLAK Filia w Warszawie 
ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa 

Państwa dane zostaną wykorzystane w celu realizacji wniosku oraz w celach dowodowych na 
potrzeby wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem 
Państwa danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit c i f RODO). 
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