
         ANKIETA POLECEŃ 
OSOBY, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO POLECIĆ NASZEJ OBSŁUDZE: 

Konkurs - POLECAJ NAS I ODBIERAJ NAGRODY!!! + Polub nas https://facebook.com/knfteam/    

CZY MOGLIBYŚCIE PAŃSTWO POLECIĆ OSOBY, KTÓRE SZUKAJĄ DODATKOWEJ PRACY? 
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DZIAŁY PRAWNE 

                                                                                 
Poliso-lokaty / Skup                                Problemy z ZUS, US I RODO                             Windykacja          Planowanie Podatkowe  

                                                                                                      
Frankowicze i CKK                                   Oddłużanie / Upadłość                 Odszkodowania/Kosztorysy            Pozostałe usługi 

Oświadczam, że dane osobowe osób trzecich udostępnione przeze mnie w powyższej ,,ANKIECIE POLECEŃ” zostały pozyskane oraz 

przekazane zgodnie z prawem - osoby te zostały o tym fakcie poinformowane i wyraziły zgodę na kontakt telefoniczny przez KNF Team Sp. z 

o.o. Sp. J. w celu przeprowadzenia bezpłatnej analizy prawnej. 

Data …………...................., miejscowość …………………………..…………………., podpis osoby składającej oświadczenie …………………………………………..…… 
INFORMACJA ADMINISTRATORA   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iz : 
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest KNF TEAM Sp. z o. o., Sp. j., ul. M. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń, kontakt: tel. +48 733 778 096. 
2) Inspektorem Danych Osobowych, kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iodo@knfteam.pl, Telefon: 733-778-096. 
3) Dane osobowe zostały pozyskane bezpos rednio od Pani/Pana. 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO realizacji ankiety poleceń, na podstawie art. 9 ust. 2 pkt f tzn. 
doradztwo w obszarze ochrony danych osobowych pozwalające na wdroz enie wytycznych RODO oraz na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. w celu 
kierowania do Pani/Pana ofert i informacji dotyczących usług administratora (marketing bezpos redni). 
5) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i o rachunkowos ci o przechowywaniu 
dokumentacji rachunkowej, do momentu zakon czenia realizacji umowy oraz wygas nięcia wzajemnych roszczen  z niej wynikających a takz e do momentu 
cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych do celo w marketingowych. 
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do tres ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  z prawem przetwarzania (*jez eli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), kto rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8) Cofnięcie zgody moz e nastąpic  w dowolnej formie jednak w taki sposo b, aby os wiadczenie dotarło na adres ul. Kopernika 26/2, 98-300 Wielun  lub 
drogą elektroniczną na maila: biuro@knfteam.pl, lub wypełniając formularz na stronie www.knfteam.pl. 
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.,  
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 WYKAZ PODPOWIEDZI 

1. Osoby, które znam z codziennego życia: 

- sprzedawcy w sklepach spożywczych, przemysłowych, mięsnych, piekarniach 

- sprzedawcy w sklepach odzieżowych i obuwniczych 

- mechanik samochodowy, blacharz, lakiernik 

- lekarz, aptekarz, dentysta, pielęgniarka, technik 
 

2. Osoby, które znam z lat szkolnych, studiów, wojska: 

- koledzy/koleżanki ze szkoły, studiów 

- członkowie organizacji szkolnych, nauczyciele/wykładowcy 

- uczestnicy kursów 
- koledzy z wojska 

 

3. Osoby, które znam przez żonę/męża/dzieci: 

- organizacje szkolne/ zawodowe, nauczyciele 

- znajomi współmałżonka z pracy 

- koledzy/znajomi/przyjaciele dziecka i ich rodzice 
 

4. Osoby, które znam, ponieważ remontowałem/budowałem/kupowałem dom: 

- geodeta, architekt 

- elektryk, hydraulik, ślusarz, dekarz, tynkarz, malarz 

- dostawcy i przedsiębiorcy budowlani, sklepy ogrodnicze 

- poprzedni właściciele i ich znajomi 
 

5. Osoby, które znam z obecnego lub poprzedniego sąsiedztwa: 

- byli/obecni sąsiedzi i ich znajomi 

- właściciele gruntów, wynajmujący  

 
6. Osoby, które znam w związku ze sposobem spędzania czasu wolnego 

- gabinet fryzjerski, kosmetyczny, masażu 

- bary, restauracje, kawiarnie 

- kluby sportowe, samochodowe, motocyklowe 

- biblioteka, księgarnia 

- stowarzyszenia, fundacje 
- osoby, które mają takie same hobby: fotografowanie, majsterkowanie, muzeum, teatr, 

zbieranie znaczków, camping, myślistwo, wędkarstwo.  

https://knfteam.pl/konkurs/ 

 
KANCELARIA KNF TEAM Sp. z o. o. Sp. j. 

ul. M. Kopernika 26/2, 98-300 Wieluń 
https://facebook.com/knfteam/ 

e-mail: biuro@knfteam.pl 
tel. +48 733 778 096 

https://facebook.com/knfteam/
mailto:biuro@knfteam.pl

