
  
 
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 

dotyczący usługi „Twoje biuro”  
 

oferowanej przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
 

I. Dane identyfikujące przedsiębiorcę 
 

1.  Nazwa (firma) przedsiębiorcy  

2.  NIP  przedsiębiorcy _  _  _  -   _   _  -  _   _  -  _  _  _ 

3.  Adres siedziby przedsiębiorcy  

4.  
Data powstania przedsiębiorcy 
/wpisu do odpowiedniego rejestru/ 

 

5.  
Przedmiot działalności 
wykonywanej przez przedsiębiorcę 

 

6.  Adres strony www /jeżeli posiada/  

7.  Osoba do kontaktu  

8.  Telefon kontaktowy  

9.  Adres e-mail  

 

II. Informacje dotyczące zainteresowania usługą  „Twoje biuro”: 
 
1. Zamierzam korzystać z adresu PARR S.A. (ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl) jako:  

      Główne miejsce wykonywania /prowadzenia/ działalności gospodarczej 

      Dodatkowe miejsce wykonywania /prowadzenia/ działalności gospodarczej 

      Adres do doręczeń  

 

2. Zainteresowani jesteśmy podpisaniem umowy na usługę „Twoje biuro” na okres1:  

od   ………………………. r.    do     ………………………….. r. 

 

 
1 Okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 24 miesiące. 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu usługi 

  „Twoje biuro” z dnia 25.11.2022 r. 
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III. Dane  do przygotowania umowy na usługę „Twoje biuro”: 

 
1. Dane osób upoważnionych do kontaktu w ramach umowy na usługę  „Twoje biuro” 

Osoba nr 1 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Osoba nr 2 

Imię i nazwisko  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
2. Dane osób upoważnionych do odbioru korespondencji w ramach usługi  „Twoje biuro” 

Osoba nr 1 

Imię i nazwisko  

Rodzaj dokumentu tożsamości  

Seria i numer dokumentu 
tożsamości 

 

Osoba nr 2 

Imię i nazwisko  

Rodzaj dokumentu tożsamości  

Seria i numer dokumentu 
tożsamości 

 

 
3. Adres do korespondencji  w ramach usługi „Twoje biuro”/inny niż adres PARR S.A./  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Poczta  

Numer budynku  Numer lokalu  

 
IV. Oświadczenia 
1. Świadoma(-y) odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane zawarte 

w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem, w celu zawarcia 
z PARR S.A. umowy na świadczenie usługi „Twoje biuro”. 

 
 

 
 

……………………………….. 
Miejscowość  i data 

 
 

                                  …………………………………………………………………………. 
                           Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do  

                             reprezentowania przedsiębiorcy 
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Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) zwane dalej 

RODO zapoznałem(am) się z następującą informacją: 

 

Klauzula informacyjna 

 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S.A. z siedzibą w 37-700 Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

możliwy jest pod adresem e-mail: iod@parr.pl. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji przez Przemyską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. umowy dotyczącej usługi „Twoje biuro” oferowanej przez 

PARR S.A.  

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą także być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, tj. 

podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług księgowych, podmioty przetwarzające 

dane w celu świadczenia usług prawnych a także podmioty przetwarzające dane w celu 

windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.  

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie trwania relacji prawnej wynikającej 

z zawartej umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz 

okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. 

6) Posiada Pan/Pani prawo  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

7) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznana Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO. 

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie zastosuje się 

wobec nich profilowania. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.  

Niepodanie przez Pana/Panią danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. 

 
 

…………………………………………………………………………. 
                                                                                            podpis osoby upoważnionej do 

                                                                                                             reprezentowania przedsiębiorcy 
 
                         

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać w formie skanu na adres brp@parr.pl  
lub w wersji papierowej na adres: 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl 
 


