……………………………………………………..
Miejscowość / data

…………………………………………………
…………………………………...................................................
Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Adres …………………….…………..

……………………………………

………….………………………………………………………………………………

Nr. KRS / NIP (w przypadku firm)

Regon (w przypadku firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

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: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Firma Spółki, 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.
.....................................................
(podpis)

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nieruchomościach Orange Polska S.A. przeznaczonych do sprzedaży uzupełnij
poniżej preferowane województwa (w przypadku braku wskazania, wysyłane będą oferty z całej Polski), rodzaj powierzchni
oraz swoje dane kontaktowe.
Podział geograficzny:
☐ Cała Polska
☐ dolnośląskie
☐kujawskopomorskie
☐ lubelskie
☐ lubuskie
Rodzaj powierzchni:
☐ biurowa
☐ mieszkalna

☐ łódzkie
☐ małopolskie

☐ podkarpackie
☐ podlaskie

☐ świętokrzyskie
☐warmińsko-mazurskie

☐ mazowieckie
☐ opolskie

☐ pomorskie
☐ śląskie

☐ wielkopolskie
☐zachodniopomorskie

☐ magazynowa

☐handlowa

☐ usługowa

☐ gruntowa

☐ inwestycyjna

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 na kontakt na wskazany
wyżej numer telefonu albo odpowiednio adres e-mail w celu informowania mnie o aktualnych ofertach sprzedaży nieruchomości Orange
Polska S.A.

.....................................................
(podpis)
Administratorem danych zawartych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. z siedzibą z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-0250-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. Dane będą przetwarzane w celu archiwizacji oświadczenia o zachowaniu poufności, ewentualnego
dochodzenia roszczeń oraz, w razie wyrażenia stosownej zgody, w celu przekazywania informacji o ofertach sprzedaży nieruchomości Orange Polska S.A. Osoba, której dotyczą dane ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla ww. celów.

Źródło informacji o ofercie:

☐ www.propertystock.pl
☐ www.morizon.pl
☐ www.domiporta.pl
☐ www.wp.pl

☐ www.gratka.pl
☐ www.otodom.pl
☐ www.olx.pl
☐ www.onet.pl

☐ www.nieruchomosci.orange.pl
☐ baner
☐ Facebook
☐ LinkedIn

☐ mailing/newsletter
☐ artykuły online
☐ prasa lokalna/ogólnopolska
☐ inne (jakie) ………

