
 
 

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych 

 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie przez Agencję Mienia Wojskowego 

z siedzibą w Warszawie ul. Nowowiejska 26a wszelkich informacji o przetargach, ofert handlowych  

i innych informacji handlowych dotyczących rzeczy ruchomych koncesjonowanych [drogą 

elektroniczną z domeny AMW amw.com.pl] i podaję dane firmy niezbędne do weryfikacji uprawnień 

do obrotu rzeczami ruchomymi koncesjonowanymi. 

Firma – nazwa ……………………………….…………..……..………… 

Adres: ………………………………………….…..…..………… 

NIP: 

 

REGON: 

…………………….……………………….…..…………. 

 

……………………………………………………………. 

 

Koncesja nr: ………………….…………………….………..…………. 

Telefon: ………………….…………………….………..…………. 

Fax: ………………….…………………….………..…………. 

Informacje handlowe proszę przesyłać na następujące adresy E-mail: 

 ………………….…………………….………..…………. 

 ………………….…………………….………..…………. 

 ………………….…………………….………..…………. 

 

…………………………………………… 
(data i podpis osoby upoważnionej) 

 

Zgodę (lub rezygnację z otrzymywania informacji) proszę przesłać na adres:koncesja@amw.com.pl 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Agencja Mienia Wojskowego informuje, że: 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119) – Agencja Mienia Wojskowego z siedzibą 

w Warszawie (00-911), ul. Nowowiejska 26A, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@amw.com.pl, adres do korespondencji: Agencja Mienia 

Wojskowego z siedzibą w Warszawie (00-911), ul. Nowowiejska 26A.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z wymaganiami archiwizacji określonymi w przepisach 

prawa, na potrzeby współpracy handlowej w zakresie rzeczy ruchomych koncesjonowanych, w tym przetargów, 

zawarcia i realizacji umów. 

4. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

chyba, że ograniczenia w tym względzie wynikają wprost z przepisów prawa. Ponadto, przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przesyłanie informacji handlowych w dowolnym momencie, co nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla współpracy handlowej w zakresie rzeczy ruchomych 

koncesjonowanych, w tym przeprowadzanych przetargów, zawarcia i realizacji umów. Niepodanie danych 

uniemożliwi ww. współpracę handlową w zakresie rzeczy ruchomych koncesjonowanych.  

6. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z przeprowadzanymi przetargami, zawartymi i realizowanymi umowami 

dotyczącymi rzeczy ruchomych koncesjonowanych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

7. Administrator zawiadamia, że dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom jak również do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jedynie jednostkom organizacyjnym MON i MSWiA oraz innym 

organom władzy publicznej, o ile wynika to z obowiązującego prawa,  w zakresie współpracy handlowej dotyczącej 

rzeczy ruchomych koncesjonowanych, w tym przeprowadzanych przetargów, zawarcia i realizacji umów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie. 
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