
Formularz kontaktowy! 

* e-mail  

numer telefonu 

imię  

nazwisko 

nazwa firmy: 

adres: 

 

Klient: 

           EPLAN                     BARCO                      PROGEA                  GE                  Wdrożenia 

 

Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie 02-777 przy ul. Rodziny Ulmów 14, tel. +48 22 545-15-00, fax: +48 22 643-14-21, e-mail: 

abmicro@abmicro.pl . Zostałem poinformowany o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, z tym 

że podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Ponadto zostałem 

poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich poprawienia czy 

usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi wysyłania newslettera, informacji 

handlowych, ofert, czy innej korespondencji dotyczącej naszej współpracy, o którą Państwo poprosicie 

na wskazany adres e-mail, bądź adres pocztowy.  

 

    TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez 

AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 Warszawa, w celach marketingu usług lub 

produktów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub pocztą tradycyjną. 

 

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez 

AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 Warszawa, w celach marketingu usług lub 

produktów, za pomocą środków telekomunikacyjnych (telefon). 

 

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez 

AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 Warszawa, w celu przekazania mi informacji 

handlowej (np. przedstawienia oferty), za pomocą środków telekomunikacyjnych (telefon). 

 

TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu przez 

AB-MICRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 Warszawa, w celu przekazania mi informacji 

handlowej (np. przedstawienia oferty), za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub 

pocztą tradycyjną. 

 

 

 

 

* 



 

 

 Akceptuję Regulamin korzystania z serwisu w tym świadczenia usługi newsletter  

TAK, zapoznałem się z Polityką Prywatności. 

 

Pola wymagane do wysłania newslettera 

 

W każdej chwili możesz się wypisać, klikając w link umieszczony na dole każdego newslettera, bądź 

zrezygnować z przesyłania innych informacji pisząc na adres zgoda_abm@abmicro.pl. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 545-32-00 w dniach roboczych  

w godzinach od 8:00 do16:00 lub prosimy o wysłanie maila na adres abi@abmicro.pl. 

 

 

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

 Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

* 

* 

http://www.abmicro.pl/polityka-prywatnosci/regulamin-korzystania-z-portalu-w-tym-swiadczenia-uslugi-newsletter/
http://www.abmicro.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci-na-strony-www/
mailto:zgoda_abm@abmicro.pl
mailto:abi@abmicro.pl

