
 

 

NASK S.A. 

ul. 11 Listopada 23 

03 – 446 Warszawa 

 

 NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 11 listopada 23 (03-446) Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000644422, posiadająca numer NIP: 9512421815 oraz numer 

REGON: 365743505, kapitał zakładowy w wysokości: 76.343.870,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 

sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych), wpłacony w 

całości. BDO: 000350871 

 

 

nasksa.pl 
kontakt@nasksa.pl 

tel.: +48 22 182 00 00,  

fax: +48 22 182 00 10 

  

 

Formularz kontaktowy w sprawach handlowych 

Zgoda:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym 

w celu obsługi przesłanego zgłoszenia oraz udzielenia na nie odpowiedzi. 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, 

działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, tel. +48 22 182 00 00,  

mail: kontakt@nasksa.pl. 

2. Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na 

pytanie zadane przez formularz kontaktowy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony 

Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@nasksa.pl.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników 

administratora danych do czasu wyjaśnienia sprawy lub wycofania zgody.  

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo,  

iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych osobowych 

będzie skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza 

kontaktowego. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 
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