
 

  
 

 

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)  

Investa Sp. z o. o., ul. Al. Poznańska 28a, 64 -920 Piła. Skontaktować się można z nami za pomocą telefonu:  

+ 48 782 971 050 oraz poczty e-mail: biuro@investacenter.pl  

 

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) 

Cezary Sadowski, adres e-mail: iod_investa@rodo.pl. 

 
• Newsletter 

Komunikat Formularz zapis do newsletteru: 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na wskazany adres email informacji dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez Investa sp. z o.o. Więcej w polityce prywatności. 

 

Obowiązek informacyjny do wysłania w pierwszej wiadomość: 

„Witamy, 

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Investa sp. z o.o., 

 ul. Al. Poznańska 28a, 64 -920 Piła, tel.: +48 782 971 050, e-mail: biuro@investacenter.pl, www.investacenter.pl  

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych Cezarym Sadowskim można się skontaktować przy pomocy 

adresu e- mail: iod_investa@rodo.pl. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą w celu przesyłania 

informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez ADO na wskazany adres poczty elektronicznej, na 

podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania zgody, 

zgodę można wycofać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego 

zgłoszenia na adres e-mail ADO. Po wycofaniu zgody dane przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres 3 lat.  

Pani/Pana dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.  

 

• Komunikat Formularz kontaktowy: 

Klikając „wyślij” przekazujesz nam swoje dane w celu realizacji przesłanego zapytania. Administratorem Twoich 

danych jest Investa sp. z o. o. Więcej w polityce prywatności. 

 

• Zgoda marketingowa e-mail 

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi na wskazany adres email informacji dotyczących produktów i usług 

oferowanych Investa sp. z o. o. Więcej w polityce prywatności. 

 

• Zgoda marketingowa telefon 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Investa sp. z o. o. na podany numer telefonu informacji dotyczących 

produktów i usług oferowanych przez Administratora. Więcej w polityce prywatności. 

 

 

 

INVESTA  Sp. z o.o. 

64-920 PIŁA  Al. Poznańska 28a  

NIP      7642657461                    REGON  301760212               
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