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ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ REFERENCJI 

 

 

Firma                                                 ______________________________________ 

Adres                                 ______________________________________ 

(ulica, kod pocztowy, miasto)     

Poprzez podpisanie niniejszego formularza, nie oczekując jakiegokolwiek wynagrodzenia obecnie lub w przyszłości, 

wyrażamy zgodę na publikację przez Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-490), przy ul. Płomyka 

2 (zwana dalej „JANEX INTERNATIONAL”) do celów publikacji, reklamy i innych działań marketingowych (w tym 

prowadzonych w internecie) opisanych poniżej. 

 

Nazwa projektu: ______________________________________________________ 

Zgoda dotyczy publikacji następujących informacji/grafik (zwane dalej „Informacje/Grafiki”): 

(a) Nazwa projektu 

(b) Lokalizacja projektu/Miejscowość 

(c) Nazwa firmy 

(d) Zainstalowane produkty/urządzenia 

(e) Ilości zainstalowanych produktów/urządzeń 

(f) Zdjęcia, w tym pobrane ze strony internetowej firmy  

 

w niniejszych mediach: Strona internetowa JANEX INTERNATIONAL, Social Media JANEX INTERNATIONAL, Prasa, Broszury, 

Internet, Lista referencyjna, Targi. 

 

JANEX INTERNATIONAL nie opublikuje szczegółowych informacji opisujących zainstalowany system zabezpieczeń takich jak 

rozmieszczenie urządzeń, sposób prowadzenia okablowania czy podstawowe parametry systemu związane z 

bezpieczeństwem obiektu. 

Zgoda na zamieszczenie Informacji/Grafik może zostać wycofana w dowolnym momencie bez podania przyczyn.  

Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo 

i terytorialnie) komercyjnego korzystania z wyżej wymienionych Informacji/Grafik, na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, a w szczególności takich jak: 

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką w tym techniką magnetyczną, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

b) powielanie, drukowanie i zwielokrotnienie w dowolnej ilości w tym zwielokrotnianie techniką magnetyczną, techniką 

światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

c) wyświetlanie, wystawienie i publiczne rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych i 

informacyjnych Spółki bez względu na nośnik (np. Internet, prasa, telewizja, witryny, materiały PR, stoiska targowe, 

wewnętrzne cele JANEX INTERNATIONAL);  

d) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; 

e) wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronach JANEX INTERNATIONAL; 

f) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, w tym komunikatorów internetowych i społecznościowych jak 

np.:  Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+.; 

g) wykorzystanie wywiadu do celów promocyjnych i reklamy Spółki jak również promocji imprez Spółki, opartych na 

promocji Spółki jako takiej; 

h) umieszczenie i wykorzystanie w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w prasie, w reklamie mało i 

wielkoformatowej, na okładkach ewentualnych nośników i na nich samych, z wyłączeniem promocji politycznej;  
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i) wykorzystanie w ramach danych chroniących dostęp do informacji niejawnych lub identyfikatorów służbowych. 

 

Niniejsza zgoda zostaje wydana bez ograniczeń czasowych.  

 

Osoba upoważniona zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu (wielkimi literami lub pieczęć imienna/stanowiskowa):  

                                 

Podpis:           

Data:      
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Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych dla osób reprezentujących podmiot zezwalający na publikację 

referencji w związku z realizacją akcji marketingowej 

1. Administratorem danych osobowych jest Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
(kod: 02-490), przy ul. Płomyka 2. (dalej: „my”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: janex@janexint.com.pl.   

2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji akcji marketingowej, w tym udokumentowania jej 
zawarcia. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, co stanowi 
podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w związku  
z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

3. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2 jest dobrowolne, z tym, że podanie danych osobowych 
stanowi warunek umożliwiający podpisanie i realizację akcji marketingowej. 

4. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, podpis, nazwa podmiotu udzielającego zgodę i 
pozostałe dane firmowe. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualne, 
niekompletne lub nieprawidłowe, usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych  
w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO oraz do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, 

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Powyżej wskazane uprawnienia Możesz wykonać droga mailową, wysyłając maila na adres:  

janex@janexint.com.pl lub zwracając się do nas pisemnie na adres: Janex International Sp. z o.o. 

6. Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż 
przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach. 

7. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.: 

 podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą 
rzecz usług (przetwarzający), np. kancelaria prawna, 

 innym odbiorcom danych – np. firmy telekomunikacyjne, 

 organom publicznym, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie 
postępowaniami. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji akcji marketingowej. Po zakończeniu 
obowiązywania umowy, dane osobowe będziemy następnie przechowywać przez czas konieczny do 
udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia roszczeń lub 
zobowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie). 

9. Administrator danych osobowych informuje, że, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacji międzynarodowej.  

10. Dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą 

wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem (profilowane). 

 

 

 

 

____________________________ 

Data, podpis 



 

 

 

 

 

Registered Office: Stuttgart, Registration Court: Amtsgericht Stuttgart HRB 23118  
Chairman of the Supervisory Board: Stefan Hartung; Managing Directors: Gert van Iperen, Jörg Fischer, Peter 
Ribinski, Bernhard Schuster     
BOSCH and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany  
Banking connection: Kto. 220 152 16 16 , Deutsche Bank AG München (BLZ 700 700 10)  

 

 

Building Technologies  

 

       

 

    

                           Zgoda na zamieszczenie informacji o projekcie w referencjach Bosch  
     

 
Firma                                      ______________________________________ 
Dział                 ______________________________________ 
Osoba kontaktowa              ______________________________________ 
Adres                           ______________________________________ 
(ulica, kod pocztowy, miasto)     
Telefon               ______________________________________ 
Email                ______________________________________ 
 

Niniejszym wyrażamy zgodę na publikację przez Bosch Sicherheitssysteme GmbH, korporację 
utworzoną i działająca zgodnie z prawem niemieckim z siedzibą w Robert-Bosch-Ring 5, 85630 
Grasbrunn, Sąd postępowania pisemnego: Sąd rejonowy w Stuttgardzie, HRB 23118, Niemcy oraz 
każdy podmiot powiązany prawnie (zwany dalej "BOSCH"), informacji prasowych oraz 
marketingowych opisanych poniżej. 
 
Nazwa projektu: ______________________________________ 
 
Zgoda dotyczy publikacji następujących informacji/ grafik: 

 
− Nazwa  projektu 
− Loka lizacja  projektu/Mie jscowość 
− Nazwa  firmy 
− Za ins ta lowane produkty/urządzenia  
− Ilości za ins ta lowanych produktów/urządzeń 
− Zdjęcia , w tym pobrane ze  s trony inte rne towej firmy  
 
w ninie jszych mediach: Prasa , Broszury, Inte rne t, Lis ta  re fe rencyjna , Ta rgi. 
 
 
BOSCH  nie  opublikuje  szczegółowych informacji opisujących za ins ta lowany sys tem zabezpieczeń 
takich jak rozmieszczenie  urządzeń, sposób prowadzenia  okablowania  czy pods tawowe pa rametry 
sys temu związane z bezpieczeńs twem obiektu. 

Zgoda  na  zamieszczenie  informacji może  zos tać wycofana  w dowolnym momencie  bez podania  
przyczyn.  
 
 

 

Da ta /Podpis  
Pieczą tka  firmy   _______________________________________ 
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