
Załącznik numer 3 
do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, 

 
 
Szanowna Pani/Panie, 
 
 
Dziękujemy za zaufanie i chęć skorzystania z Strony Internetowej prowadzonej przez GTX HANEX PLASTIC. 

Dokładamy najwyższych starań by oferować Pani/Panu usługi najwyższej jakości, przy poszanowaniu Pani/Pana 

prawa do prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych. Zanim więc rozpocznie Pani/Pan 

korzystanie z Strony Internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami 

dotyczącymi: 

- Świadczenia Pani/Panu usług drogą elektroniczną, 

- Przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych, 

- Stosowania plików Cookies. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zagadnień znajdzie Pani/Pan także m.in. w: 

 

- Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług,  

- Ogólnej Polityce Prywatności,  

- Ogólnej Polityce Cookies,  

- Ogólnej Klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych,  

- Dane GTX HANEX PLASTIC oraz świadczonych Stron Internetowych lub Usług,  

- Liście Płatnych Usług w ramach GTX HANEX PLASTIC,  

- Liście Regulaminów Szczegółowych 

 

Treść ww. dokumentów do zapoznania się jest dostępna pod adresem:  www.hanex.com.pl/rodo 

 

Szczegółowe zasady świadczenia przez GTX HANEX PLASTIC usług drogą elektroniczną, w tym warunki 

świadczenia usług, chwilę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług opisano w: Ogólnym Regulaminie 

Świadczenia Usług, przy czym dla danej Strony Internetowej, Usługi mogą być przyjęte dodatkowe Szczegółowe 

Regulaminy. 

 

Informujemy, iż dopiero po zapoznaniu się przez Panią/Pana z informacjami zawartymi w wymienionych 

dokumentach, w tym zwłaszcza w Ogólnej Klauzuli Informacyjnej ma Pani/Pan prawo do skorzystania ze Strony 

Internetowej, Usługi  poprzez  zaznaczenie wybranych przez Panią/Pana pól zgody i kliknięcie przycisku 

„Akceptuję”, przy czym zachowuje Pani/Pan prawo do określenia własnych ustawień prywatności.  

 

Pole obowiązkowe: 

 

❑ Oświadczam, że zapoznałem się z ww. dokumentami, w tym Ogólnym Regulaminem oraz Ogólną 

Klauzulą Informacyjną i jestem świadomy w jaki sposób świadczona jest usług przez GTX HANEX 
PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza oraz w jaki 



sposób GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza  będzie przetwarzać moje dane osobowe. 
 
 

      

 

Pola nieobowiązkowe: 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o działalności 

Administratora tj. GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 

Dąbrowa Górnicza- jestem świadomy/a, że zgoda ma charakter dobrowolny, i może być w każdym czasie 

odwołana. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w badaniach rynku 

przez Administratora tj. GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 

41-303 Dąbrowa Górnicza - jestem świadomy/a, że zgoda ma charakter dobrowolny, i może być w każdym 

czasie odwołana. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia akcji promocyjnych, 

w tym informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem Administratora – GTX HANEX 

PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza- jestem 

świadomy/a, że zgoda ma charakter dobrowolny, i może być w każdym czasie odwołana. 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w konkursach, 

wydarzeniach  prowadzonych przez Administratora tj. GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie 

Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza - jestem świadomy/a, że zgoda ma charakter 

dobrowolny, i może być w każdym czasie odwołana. 

 

 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na Stronie Internetowej tj. profilowanie w 

celu świadczenia usług przez GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych 
nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza, na Stronie Internetowej - jestem świadomy/a, że zgoda ma charakter 
dobrowolny, i może być w każdym czasie odwołana. 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu  stosowania przez 

Administratora tj. tj. GTX HANEX PLASTIC Sp. z.o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych 
nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza, stosownych zabezpieczeń przed działalnością tzw. botów w tym 
stosowanie zabezpieczenia pn: reCAPTCHA. 
 
 

❑ Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego przez GTX HANEX 
PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza - jestem 
świadomy/a, że zgoda ma charakter dobrowolny, i może być w każdym czasie odwołana. 
 

❑ Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 

Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza informacji handlowych w ramach mailingu dedykowanego 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej - jestem świadomy/a, że zgoda ma charakter dobrowolny, 
i może być w każdym czasie odwołana. 
 



❑ Wyrażam zgodę na stosowanie na Stronie Internetowej cookies i mam świadomość, że używanie przez 

GTX HANEX PLASTIC, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Budowlanych nr 7, 41-303 Dąbrowa Górnicza 
cookies może prowadzić do przetwarzania moich Danych Osobowych - jestem świadomy/a, że zgoda ma 
charakter dobrowolny, i może być w każdym czasie odwołana, w tym zdaje sobie sprawę z tego, iż mogę 
sam usunąć pliki cookies lub zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.  
 
  
 

 

Akceptuję                                               Ustawienia zaawansowane                                 Opuszczam Stronę 

 

 


