............................................................
Nazwa firmy/Imię i nazwisko
............................................................
Adres
............................................................
KRS/ Regon
............................................................
NIP
............................................................
miejscowość i data

Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy Orange Polska S.A.
W związku z prowadzonymi z przedstawicielami Orange Polska S.A. rozmowami w sprawie zakupu nieruchomości w
………………………….………………………….………………………….………………………………………….……………………….
………………………….………………………….…………………………..…….……………………..……….…………………….………
przez:……………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
(nazwa firmy, adres lub nazwisko i imię oraz adres osoby fizycznej)

działając w imieniu Spółki, własnoręcznym podpisem zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich uzgodnień,
ustaleń poczynionych w trakcie tych rozmów oraz otrzymanych informacji, przede wszystkim otrzymanych
dokumentów
z zaznaczoną infrastrukturą teletechniczną w budynkach i gruncie.
W szczególności zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy nie ujawnionych do wiadomości publicznej informacji
technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą
uzyskanych w związku z prowadzonymi rozmowami.

............................................................
(czytelny podpis/ pieczęć firmowa)

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nieruchomościach Orange Polska S.A. przeznaczonych do sprzedaży uzupełnij poniżej
swoje dane kontaktowe.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Preferowana forma kontaktu:
email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
telefon (kontakt ze strony sprzedawcy): …………………………………………………………………….……………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orange Polska S.A. moich danych kontaktowych wskazanych powyżej oraz n a k o nta kt n a wsk a zan y
wyżej numer telefonu albo odpowiednio adres e-mail w celu informowania mnie o aktualnych ofertach sprzedaży nieruchomości Ora n g e Po lska
S.A.
............................................................
(czytelny podpis)

Administratorem danych zawartych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. z siedzibą z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) p rz y
Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gosp od arczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526 -02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym
wynoszącym 3.937.072.437 złotych. Dane b ędą przetwarzane w celu archiwizacji oświadczenia o zachowaniu poufności, ewentualnego
dochodzenia roszczeń oraz, w razie wyrażenia stosownej zgody, w celu przekazywania informacji o ofertach sprzedaży nieruch omo ści Ora n ge
Polska S.A. Osob a, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie d a nych o sob owych j e st
dob rowolne, jednakże niezbędne dla ww. celów.
Źródło informacji o ofercie:
 baner

 billboard

 mailing

 prasa lokalna

 www.nieruchomosci.orange.pl

 www.domiporta.pl

 www.otodom.pl

 prasa ogólnopolska

 www.gratka.pl

 www.morizon.pl

 portal inne/nie pamiętam

 inne

............................................................
Company/ First and last name
............................................................
Address
............................................................
PESEL / NIP
............................................................
Identity card series and number
............................................................
place and date

Statement on non-disclosing the confidential information of Orange Polska S.A.
In connection with the discussions with the representatives of Orange Polska S.A. related to the purchase of the
property (land and building(s) located thereon) (the “Property”), located in: …………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................................
in favour of ..........................................................................................................................................................................
(company, first and last name, address)

I hereby undertake, with my handwritten signature, to keep confidential any and all arrangements made during the above
mentioned discussions, as well as all the information and documents received,

including any and all of the

information and documents regarding the telecommunication infrastructure located on the Property, either in the
building(s) or in the land.
In particular, I hereby undertake to keep confidential any and all technical, technological, commercial, organisational or other
information of any economic value obtained in connection with the conducted discussions , that has not been earlier disclosed to
the public by Orange Polska S.A.

............................................................
(legible signature/ company seal)

If you would like to
your contact data below.

receive

information

about

Orange

Polska

S.A.

properties

for

sale,

please

provide

First and last name: ……………………………………………………………………….…………………………………………………….
Preferred form of contact:
e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….
phone call (from the seller): ………………………………………… ………………………………………………………………………..

I hereb y give my consent to the processing b y Orange Polska S. A. of my contact data indicated ab ove and to contact
the ab ove-mentioned telephone numb er or e-mail address in order to inform me ab out the current offers of Orange Polska S. A.
properties for sale.
............................................................
(legib le signature)

The controller of the data contained in this form is Orange Polska S.A. of Warsaw (02-236), Al. Jerozolimskie 160, entered
into the Register of Businesses kept b y the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Division of the
National Court Register, under number 0000010681; REGON (statistical number): 012100784, NIP (tax identification numbe r): 5 2 6 -0 2-5 0-9 95 ,
share capital: PLN 3,937,072,437. The data will b e processed in order to archive the NDA statement, assert any potential claims,
and, if the relevant consent is given, provide information ab out Orange Polska S.A. properties for sale.
The data sub ject shall have the right to access and rectify the content of his or her data . Providing personal data is voluntary, b ut necessary for the
ab ove purposes.
Source of information about the offer:
 Banner

 Billboard

 Mailing

 Local press

 www.nieruchomosci.orange.pl

 www.domiporta.pl

 www.otodom.pl

 Polish nationwide press

 www.gratka.pl

 www.morizon.pl

 Other web portal/I don’t remember

 Other

