
 

                                                                                                          Świebodzice, dnia ……….. r. 
                                                                              

Imię i nazwisko Nabywcy: …………. 
Tel. …………….. 
Email: …………………….. 

KUPON REZERWACYJNY 

         Oświadczam, iż jestem zainteresowana/y zakupem lokalu mieszkalnego NR ………….. 

zlokalizowanego w Świebodzicach – Oaza Green Park za  

cenę …………………………….  

 

Kupon nie rodzi konsekwencji finansowych dla każdej ze Stron. 

Ważność kuponu : do 30.09.2023 roku. 

          

………………………………….………………………                                        ………………………………………………… 
Podpis Klienta        Podpis Sprzedającego 

                                                                                                

 Zreen
       Dark

 G 
  P 
 

O aza

                                                                                                      
                                                                                                                                                       



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgoda ogólna)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z procesem 
przedstawienia oferty handlowej przez Atrium Park KTC Kujat Development spółka komandytowo-
akcyjna ul. Królowej Elżbiety 89/G, Świebodzice 58-160, KRS:000961859, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, Dz. UE L nr 119 str. 1. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji drogą 
elektroniczną 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wysyłania informacji handlowych 
drogą elektroniczną przez Atrium Park KTC Kujat Development spółka komandytowo-akcyjna ul. 
Królowej Elżbiety 89/G, Świebodzice 58-160, KRS:000961859, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1 
oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 nr 144 poz. 
1204 z późn. zm. 

…………………………………….. 
(podpis) 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów markeMngowych (drogą telefoniczną) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia markedngu 
bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Atrium Park KTC Kujat Development 
spółka komandytowo-akcyjna ul. Królowej Elżbiety 89/G, Świebodzice 58-160, KRS:000961859 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1 oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne, Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm. 

…………………………………….. 
(podpis) 

                                                                                                      
                                                                                                                                                       


	Imię i nazwisko Nabywcy: ………….
	Tel. ……………..

