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FORMULARZ OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ JEDNOOSOBOWĄ  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

I. 
1. Imię/Imiona, Nazwisko:  ………….….…….………………………………………………………. 

2. Telefon /Numer GSM:  …………………………………………………………………………….. 

3. E-mail: ………………………..…..………………………………………………….….………….. 

4. Nazwa firmy: ..........................................……….………………………………..…………………. 

7. Adres siedziby firmy (rejestrowy): .........................................……………………………………... 

       ………………………………………………………………………………………………………. 

5. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………….………….. 

6. NIP: .……….………………………..…………………………………………….……....………… 

7. Regon: …….……….……………………………………………………..…….………....………… 

II. Osoby upoważnione w imieniu klienta:

 DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
(Proszę podać imię i nazwisko, tel. / gsm / adres e-mail z którego zamówienia będą wysyłane) 

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

 DO ODBIORÓW OSOBISTYCH TOWARÓW/FAKTUR
(Proszę podać imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

 DO KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B www.b2bgo.janexint.com.pl
(Proszę podać imię i nazwisko, adres e-mail) 

1. ..…………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..

 ODPOWIEDZIALNE ZA FINANSE I KONTROLĘ PŁATNOŚCI (księgowość/rozliczenia)
(Proszę podać imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) 

1. ..…………………………………………………………………………………………………

2. ..…………………………………………………………………………………………………

Data ...................................................  .......................................................................................... 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 



JANEX INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Warszawie                                                                                                                          Strona 2 z 3 

 
III. Zapoznałem/am się i akceptuję Ogóle Warunki Współpracy Handlowej Firmy Janex International Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, dostępne na stronie www.janexint.com.pl oraz w siedzibie firmy w Warszawie. 
 
 

Data ...................................................        .......................................................................................... 
                 Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 
 

IV. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 Oświadczam, iż 
przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem Danych jest Janex International Sp. z o.o. w Warszawie (02-490), przy ul. Płomyka 2; 

a) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i realizacji umowy przez Janex 
International Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Janex International Sp. z o.o., na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: marketingu produktów własnych, ustalenia, obrony i 
dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na 
potrzeby wewnętrzne Administratora Danych; 

2. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie: 
 gdy wykonują usługi na rzecz Administratora Danych zgodnie z zawartą umową; 
 gdy świadczą na rzecz Administratora Danych usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, 

ubezpieczeniowe, pomoc prawną, itp., 
 gdy istnieją przyczyny prawne.  

3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości zawarcia umowy, 

4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru EOG. 
5. Mam prawo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osiągalnym pod adresem 

e-mail odo@janexint.com.pl 
6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony poniżej zgodnie z celem i podstawą 

legalności ich przetwarzania: 
 gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, 

okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub wniesienia sprzeciwu. 
 gdy dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące 

przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy; 
 gdy dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umowę,  czas przetwarzania 

bezpośrednio związany jest z zakończeniem realizacji umowy lub zgodnie z Ustawą kodeks 
cywilny  przez okres do 5 lat w stosunku do podmiotu gospodarczego lub 10 lat w przypadku 
osoby fizycznej od raku następnego, po rozwiązaniu umowy. 

7. Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do: żądania usunięcia (prawo do bycia 
zapomnianym), sprostowania danych (aktualizacji danych), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 
swoich danych, prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz prawo do wniesienia skargi 
na działanie Administrator do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Pozostałe informację o przetwarzaniu danych osobowych zostały określone na stronie 
www.janexint.com.pl. 

 
 
 
 Data...................................................        .......................................................................................... 
                 Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 
 
 

V. Proszę wypełnić, jeśli wskazano osoby upoważnione w imieniu klienta (pkt. II). 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio (pracownicy, współpracownicy) lub pośrednio (osoby trzecie) 
udostępniłem jako osoby wskazane do kontaktu przy realizacji umowy. 
 
 
 Data...................................................        .......................................................................................... 
                 Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 
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VI. WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie wskazanego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz
adresu e-mail W CELU:

(zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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  oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. 
2016.1030 z późn. zm przez administratora danych tj. spółkę Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-490 Warszawa, 
ul. Płomyka 2,)

□ realizacji umów sprzedaży/użyczenia/serwisu towarów. Oświadczam, że powyższą zgodę oraz podanie 

i przetwarzanie wyrażam/podaję dobrowolnie (jeśli wskazano adres korespondencyjny). 

Data...................................................  .......................................................................................... 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 

□ inicjowania połączeń telefonicznych oraz otrzymywania SMS w obszarze działań marketingowych, 

dotyczących aktualnych ofert firmy Janex International Sp. z o.o.  (jeśli wskazano numer tel. kom.). 

Data...................................................  .......................................................................................... 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 

□ otrzymywania ofert handlowych Janex International Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (jeśli  wskazano adres e-mail). 

Data...................................................  .......................................................................................... 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 

Mam prawo do wycofania każdej z powyżej udzielonych dobrowolnie zgód. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej 
cofnięciem. 

VII. Upoważniam Janex International Sp. z o.o. w Warszawie (02-490), ul. Płomyka 2, do wystawiania
faktur  VAT bez mojego podpisu. Upoważnienie ważne jest bezterminowo do momentu pisemnego
odwołania.

Data...................................................  ........................................................................................ 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa 

VIII. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą, zaś w przypadku ich zmiany zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić Janex International Sp. z o.o. w Warszawie (02-490) przy ul. Płomyka 2.
W przypadku nie powiadomienia o zmianie miejsca wykonywania działalności gospodarczej i/lub adresu
korespondencyjnego, korespondencja wysłana na ostatnio znany adres uważana będzie za skutecznie
doręczoną.

Data...................................................  .......................................................................................... 
Czytelny podpis (imię i nazwisko) właściciela, pieczęć firmowa
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