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UMOWA REZERWACYJNA  
 

zawarta w Krakowie w dniu [data] r. 
pomiędzy: 
 
Murapol Real Estate S.A., z siedzibą pod adresem: 43-300 Bielsko – Biała przy ulicy Partyzantów 
nr 49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000030723, REGON 350757002, NIP 6771007078, kapitał zakładowy: 28 067 522,00 zł, 
reprezentowana przez pełnomocnika zgodnie z treścią pełnomocnictwa stanowiącego 
Załącznik nr 1 
zwana dalej Deweloperem, 
 
zwana dalej Deweloperem, 
 
a:  
Pan/Pani: [nazwisko][imię],  
Stan cywilny: [żonaty][mężatka][wolny] 
W przypadku małżonków: [wspólność majątkowa][rozdzielność majątkowa]  
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
PESEL: [numer PESEL] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Imiona Rodziców: [imię ojca], [imię matki] 
Zamieszkały w [kod pocztowy][miasto], przy ul. [ulica][numer domu][numer lokalu] 
Adres korespondencyjny: [jak wyżej]; [kod pocztowy][miasto],[ulica][numer domu][numer 
lokalu] 
Adres e-mail: [Email], 
Numer telefonu [nr tel.] 
 
lub 
 
Pan/Pani: [nazwisko][imię], prowadzący/cą działalność gospodarczą pod firmą [nazwa firmy], 
adres: [miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer], NIP: [numer NIP]; REGON: [numer REGON] 
Stan cywilny: [żonaty][mężatka][wolny] 
W przypadku małżonków: [wspólność majątkowa][rozdzielność majątkowa]  
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
PESEL: [numer PESEL] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Data urodzenia (w razie nieposiadania nr PESEL): [data urodzenia] 
Imiona Rodziców: [imię ojca], [imię matki] 
Zamieszkały w [kod pocztowy][miasto], przy ul. [ulica][numer domu][numer lokalu] 
Adres korespondencyjny: [jak wyżej] ; [kod pocztowy][miasto],[ulica][numer domu][numer 
lokalu] 
Adres e-mail: [Email], 
Numer telefonu [nr tel.] 
 
lub 
 
Nazwa: [Nazwa Klienta] z siedzibą w [kod pocztowy][miasto],[ulica][numer domu][numer 
lokalu] 
NIP: [numer NIP] ; REGON: [numer REGON] ; KRS: [numer KRS] 
Państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji (w razie nieposiadania nr NIP): 
[państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji] 
Sąd Rejestrowy: [miasto], kapitał zakładowy w wysokości: [wysokość kapitału] 
Adres e-mail: [Email], 
reprezentowany przez: [nazwisko] [imię reprezentanta spółki] 
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Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
PESEL: [numer PESEL] 
Obywatelstwo: [obywatelstwo] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Data urodzenia (w razie nieposiadania nr PESEL): [data urodzenia] 
 
Wykaz beneficjentów rzeczywistych:   
- Rezerwujący osobiście (będący osobą fizyczną) 
- inni (jeśli występują): 
Pan/Pani: [nazwisko][imię],  
PESEL: [numer PESEL] 
Państwo urodzenia: [państwo urodzenia] 
Dowód Osobisty: [seria][numer], ważny do: [data ważności dokumentu tożsamości] 
Zamieszkały w [kod pocztowy][miasto], przy ul. [ulica][numer domu][numer lokalu] 
 
zwany dalej Rezerwującym 
 
 
o następującej treści: 

§1 
 

 
1) Deweloper oświadcza, że zamierza realizować/zrealizował przedsięwzięcie inwestycyjne 

polegające na wybudowaniu budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej wraz 
z infrastrukturą drogową na nieruchomości, składającej się z działek gruntu o numerach 
ewidencyjnych 62/12, 62/15, 62/8, 62/9, 787  położonych w Krakowie (dzielnica Krowodrza), 
dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa – Pogórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr KR1P/00213461/0 (dz. 62/12), KR1P/00531707/2 
(dz. 62/15), KR1P/00263114/8 (dz. 62/8, 62/9), KR1P/00570236/4 (dz. 787) – dalej łącznie 
„Nieruchomość”, przy czym zastrzega się, że układ Nieruchomości może ulec zmianie, 
a wskazane działki mogą ulegać dalszemu podziałowi lub scaleniom. 
 

2) Przedmiotem niniejszej umowy rezerwacyjnej jest: 
 

a) Lokal Mieszkalny (LM/Użytkowy LU*) - z przyporządkowanym roboczo nr [nr lokalu spod 
„Projekty/lokale”] położony na [piętro lokalu] piętrze o projektowej powierzchni 
[powierzchnia] m2, w budynku oznaczonym w dokumentacji technicznej nr [numer 
budynku] wraz z udziałem w częściach wspólnych Nieruchomości, który zostanie 
wyliczony przez uprawnionego architekta, po zakończeniu inwestycji – zgodnie 
z Załącznikiem nr 6,  

 
Prawo do korzystania z Miejsca Postojowego w Hali Garażowej (MH) oznaczonego 
numerem [nr miejsca postojowego zewnętrznego] - zgodnie z Załącznikiem nr 7 
 
Prawo do korzystania z Miejsca Postojowego Zewnętrznego (MZ) oznaczonego 
numerem [nr miejsca postojowego zewnętrznego] - zgodnie z Załącznikiem nr 8, 
 
Prawo do korzystania z Komórki w Hali Garażowej (KP) o numerze [numer komórki 
lokatorskiej] zlokalizowana w podziemiu budynku [numer budynku] – zgodnie z 
Załącznikiem nr 9 

 
Komórka Lokatorska Przynależna (Komórka Lokatorska Przynależna KP) o numerze 
[numer komórki lokatorskiej przynależnej] zlokalizowana na kondygnacji nr [numer 
kondygnacji] budynku nr [numer budynku] – zgodnie z Załącznikiem nr 10, 
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Cena brutto: [rabat] lub [cena spod zasobu] w tym VAT 8% 

 

b) Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej (dz. nr (…)) wraz z prawem do 
korzystania z Miejsca Postojowego Zewnętrznego (MD) oznaczonego numerem [nr 
miejsca postojowego zewnętrznego-drogowego] - zgodnie z Załącznikiem nr 8, 
 

c) udział w częściach wspólnych Nieruchomości, który zostanie wyliczony przez 
uprawnionego architekta. 
 
 

§2 
 

1) Deweloper oświadcza, że wskazany w §1 ust. 2 Lokal, udziały i prawa nie są przedmiotem 
innej umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej, ani umowy zobowiązującej do 
zawarcia umowy deweloperskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

2) Rezerwujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy deweloperskiej/przedwstępnej i Umowy 
przenoszącej własność w kancelarii notarialnej wskazanej przez Dewelopera znajdującej 
się w tej samej miejscowości co inwestycja lub w miejscowości sąsiedniej, która to 
kancelaria będzie brała udział w opracowaniu i skompletowaniu dokumentów 
niezbędnych do jej zawarcia (np. konsultacja podziału fizycznego nieruchomości, 
przygotowanie projektów umów, pełnomocnictw). 

3) Rezerwujący oświadcza, że wiadomym jest mu, iż w parterach Budynków mogą być 
zlokalizowane lokale przeznaczone na cele inne niż mieszkalne, na co Nabywca wyraża 
zgodę. Powyższa zgoda obejmuje w szczególności zgodę na prowadzenie przez właścicieli 
bądź najemców tych lokali działalności gospodarczej, w tym działalności 
koncesjonowanej lub wymagającej zezwoleń (w tym sprzedaż alkoholi), umieszczenia logo 
i reklamy na ścianach zewnętrznych Budynków przylegających do tych lokali, zgodnych ze 
wzorem właściwym dla działalności właściciela lub najemcy lokalu oraz zamontowania w 
tych lokalach, a także na ścianach zewnętrznych Budynków przylegających do tych lokali 
wszelkich niezbędnych narzędzi i urządzeń koniecznych dla prowadzenia tej działalności w 
sposób nie zmniejszający funkcjonalności Lokalu Mieszkalnego. 

4) Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, że za dodatkową opłatą, zewnętrzne miejsca 
postojowe zostaną przyznane niektórym właścicielom lokali jako prawo do wyłącznego 
posiadania i korzystania, na co wyraża zgodę. Niniejszy zapis nie dotyczy miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych, które to miejsca pozostaną ogólnodostępne. 
 

§3 
 

1) Na mocy niniejszej umowy Deweloper zobowiązuje się przez okres sześciu tygodni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do niezawierania z podmiotami 
innymi niż Rezerwujący: 

a) umów rezerwacyjnych dotyczących Lokali, udziałów i praw wskazanych w §1 ust. 
2 niniejszej umowy ani umów o podobnym charakterze; 

b) umów ustanowienia odrębnej własności oraz przeniesienia własności Lokali 
wskazanych w  §1 ust. 2 niniejszej umowy; 

c) umów zobowiązujących do zawarcia umowy deweloperskiej dotyczącej Lokalu; 
d) umów deweloperskich dotyczących Lokalu; 
e) umów przedwstępnych dotyczących Lokali wskazanych w  §1 ust. 2 niniejszej 

umowy; 
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2) Strony postanawiają, iż w razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przed 
datą [] r., okres rezerwacji zostaje wydłużony do tego dnia. 

3) Deweloper zobowiązuje się do nieskładania innym podmiotom niż Rezerwujący 
jednostronnych oświadczeń woli, w których zobowiązuje się do zawarcia z nimi umowy 
deweloperskiej, przedwstępnej, albo umowy zobowiązującej do zawarcia umowy 
deweloperskiej. 

4) Niniejsza umowa rezerwacyjna zawarta zostaje pod warunkiem zawieszającym tj. zapłaty 
przez Rezerwującego na rachunek Dewelopera opłaty rezerwacyjnej określonej w §4 
ust.1  niniejszej umowy. 

§4 
 

1) Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem wpłaty przez Rezerwującego na 
rachunek bankowy Dewelopera Nr  54 1140 1081 0000 2014 9600 1001 kwoty 1. 000 
(słownie: jeden tysiąc i 00/100) zł tytułem opłaty rezerwacyjnej, w terminie 1 dnia od 
dnia zawarcia niniejszej umowy.  
 

W tytule przelewu należy wpisać nr nabywanego Lokalu. 
 

2) W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej/ przedwstępnej wpłacona przez 
Nabywcę opłata rezerwacyjna będzie podlegała zaliczeniu na poczet ceny 
przedmiotowego Lokalu mieszkalnego. 

3) Pobranie Opłaty rezerwacyjnej podyktowane jest koniecznością podjęcia przez 
Dewelopera nakładu dodatkowych czynności związanych z wyłączeniem Lokalu na 
czas obowiązywania rezerwacji z oferty handlowej, prezentowanej z wykorzystaniem 
szeregu nośników i kanałów marketingowych. W każdym przypadku nie zawarcia 
umowy deweloperskiej/przedwstępnej z przyczyn leżących po stronie Dewelopera lub 
z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi na 
rzecz Rezerwującego w całości. W przypadkach nie zawarcia umowy deweloperskiej z 
przyczyn leżących po stronie Rezerwującego opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi 
w części niewykorzystanej na pokrycie rzeczywistych kosztów działań opisanych w 
zdaniu pierwszym.   

4) Niezależnie od postanowień przewidzianych w ust. 3 powyżej, Rezerwującemu należy 
się zwrot opłaty rezerwacyjnej w całości w przypadku przedłożenia przez 
Rezerwującego Deweloperowi trzech oświadczeń z różnych banków o odmowie 
udzielenia kredytu.  

5) Zwrot opłaty w przypadkach przewidzianych w ust. 3 i 4 następuje w terminie 30 dni od 
poinformowania Dewelopera przez Rezerwującego na piśmie o numerze rachunku 
bankowego właściwego do wpłaty. 
 

§5 

1) Rezerwujący oświadcza, że wyraża zgodę na przeniesienie przez Dewelopera wszelkich 
roszczeń, praw i obowiązków Dewelopera z tytułu niniejszej Umowy na rzecz jednej z 
następujących spółek z Grupy Kapitałowej MURAPOL: Murapol Projekt 43 Sp. z o.o., 
Murapol Projekt 31 Sp. z o.o., za każdorazowym powiadomieniem Rezerwującego w formie 
dokumentowej o takiej cesji niniejszej Umowy przez obydwie Spółki w niej uczestniczące, w 
terminie 14 dni od daty jej dokonania.  

2) W przypadku niezawarcia umowy deweloperskiej/ przedwstępnej w terminie określonym 
w §3 niniejszej umowy, umowa rezerwacyjna ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez 
składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.  
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3) Wszelkie oświadczenia pomiędzy Stronami odbywać będą się w drodze elektronicznej przy 
pomocy poczty e-mail. Korespondencje do Dewelopera kierować należy na adres e-mail: 
informacja@murapol.pl 

4) Rezerwujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną wszelkiej dokumentacji, 
faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur wystawianych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przez Dewelopera- zgodnie z treścią Załącznika nr 2. 

5)  
a) c - Deweloper informuje Rezerwującego o możliwości przystąpienia do Ubezpieczenia 

TUiR „WARTA” S.A, /możliwe tylko przy umowie deweloperskiej/ 
  W takim przypadku: 

 c - Rezerwujący zgłasza chęć skorzystania z tego Ubezpieczenia (stosuje się 
Regulamin Ubezpieczenia – Załącznik nr 11), albo 

   c - Rezerwujący nie wyraża zainteresowania Ubezpieczeniem,  
b) c - Deweloper informuje Rezerwującego o braku możliwości przystąpienia do 

Ubezpieczenia TUiR „WARTA” S.A. /zawsze przy umowie rezerwacyjnej poprzedzającej umowę 
przedwstępną/ 

[Postaw znak - × w miejscu dokonanego przez Rezerwującego wyboru] 
Postanowienia niniejszego ustępu i wymienione w nim załączniki nie mają zastosowania:  

• gdy ubezpieczenie o zakresie analogicznym lub podobnym, jak wskazane powyżej 
stanowi przedmiot odrębnej promocji, w ramach której Rezerwujący wybrał to 
ubezpieczenie jako  jeden z dostępnych bonusów promocyjnych, 

• do Rezerwującego nie będącego osobą fizyczną lub do umów, których 
przedmiotem zgodnie z §1 ust. 2 niniejszej umowy są wskazane tam zasoby 
zlokalizowane w budynku, który został oddany do użytkowania. Strony oświadczają, 
że dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych Rezerwującego zostały 
zweryfikowane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych (dotyczy, gdy 
Rezerwującym jest spółka prawa handlowego za wyjątkiem spółki partnerskiej), a 
Rezerwujący potwierdza, że dane te są zgodne ze stanem faktycznym. 

6) Rezerwujący oświadcza, że zarówno on, jak i jego beneficjenci rzeczywiści (jeśli 
występują) nie został umieszczony na Liście Sankcyjnej osób i podmiotów objętych 
sankcjami finansowymi na podstawie art. 118 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1132), co pozostaje zgodne z aktualnymi na dzień zawarcia niniejszej Umowy listami,  o 
których mowa w art. 118 ust. 1 wskazanej ustawy, a pełnomocnik działający w tym zakresie 
za spółkę Home Credit Group Finance i Nieruchomości Sp. z o.o. potwierdza, że stan ten 
został przez niego zweryfikowany potwierdza, że stan ten został przez niego zweryfikowany. 

7) Wyłącza się możliwość przeniesienia przez Rezerwującego jego praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy (dokonania cesji umowy, skutkującej zmianą kontrahenta 
Dewelopera) na osobę trzecią. 

8) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9) Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
10) Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową, których nie można rozstrzygnąć 

w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.  
11) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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Niniejsze pole należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowę zawarto przy udziale 
pośrednika, jeśli nie dotyczy proszę całość przekreślić  

 
Rezerwujący oświadcza, że do zawarcia niniejszej Umowy doszło przy udziale pośrednika: 
 
Imię i nazwisko/nazwa*:……………………………………………………………………...................... 
Adres:…………………………………………………………………………………………....................... 
 

NIP**:…………………….., REGON**:……………………… (**wystarczy wpisać jeden numer 

ewidencyjny) 

            
            
 
           Rezerwujący 
 
          ………………………………. 

 
 
 
 

Przedstawiciel Kredytowy  Doradca Murapol 

[imię] [ nazwisko]  
imię i nazwisko [imię][nazwisko]  

[nr telefonu]  
nr telefonu [nr telefonu] 

[e-mail]  
email [adres e-mail] 

 
 
Deweloper                     Rezerwujący 
 
 
………………………………….                                                            ……………………………………….  
 
Załączniki: 
załącznik nr 1 – pełnomocnictwo 
załącznik nr 2 – oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną  
załącznik nr 3 – klauzula RODO  
załącznik nr 4 - standard wyposażenie i wykończenia mieszkania 
załącznik nr 5 - pozwolenie na budowę 
załącznik nr 6 – rzut poziomy Lokalu 
załącznik nr 7 - rzut poziomy Miejsca Postojowego w Garażu 
załącznik nr 8 -  rzut określający lokalizację Miejsca Postojowego Zewnętrznego 
załącznik nr 9 - rzut poziomy Komórki Lokatorskiej w Podziemiu 
załącznik nr 10 - rzut poziomy Komórki Lokatorskiej Przynależnej 
załącznik nr 11 – Regulamin Ubezpieczenia 
załącznik nr 12 – wydruk z Centralnego Rejestru beneficjentów (*dotyczy umowy ze spółką) 
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Załącznik nr 2 do umowy rezerwacyjnej  
 
 

OŚWIADCZENIE   
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 
 
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010  
w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 
poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących 
 i duplikatów faktur wystawianych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, oraz 
wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umowy rezerwacyjnej, w formie 
elektronicznej przez: MURAPOL REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres siedziby 
Spółki: 43-300 Bielsko-Biała, ulica Partyzantów nr 49, REGON 350757002, NIP 6771007078) 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w 
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000030723. 
 
 
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia  
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają 
przesłanie faktur drogą elektroniczną. 
 
 
3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany adres e-mail w treści umowy 
rezerwacyjnej, do której niniejsze oświadczenie stanowi Załącznik. 
 
 
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym 
adresie. 
W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku faktury wysyłane na adres podany w ust. 2 
będą uznawane za skutecznie doręczone. 
 
 
5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  
w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do 
odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia 
o wycofaniu akceptacji. 
 
 
 
 
 
Data ......................                      Podpis Rezerwującego/Rezerwujących:……………………………  
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Załącznik nr 3 do umowy rezerwacyjnej  
 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka z Grupy Kapitałowej Murapol, z którą 
została zawarta umowa, z siedziba w Bielsku – Białej, przy  
ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała, („Administrator”); 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b) 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) 
(„RODO”); w celach niezbędnych do realizacji umowy, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora; 

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

d) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;    
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być, w szczególności następujące podmioty: 

a) inne Spółki z Grupy Kapitałowej Murapol,  
b) firmy świadczące na rzecz Administratora i/lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej następujące 

usługi: 
- usługi kredytowe, pożyczkowe, marketingowe (Notus Finanse S.A.); 
- usługi Appartme (S- Labs sp. z o.o.); 
- usługi zarządzania najmem i/lub wykończenia mieszkań (Mzuri sp. z o.o.); 
- usługi wykończenia mieszkań (RedNet Dom sp. z o.o.), 

c) podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności dostawcy oprogramowania, 
podmioty świadczące usługi hostingu,  

d) podmioty realizujące obsługę bankową. 
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące 
uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w 
razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.  

5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia 
umowy zawartej z Administratorem; 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem 
ul.  Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała lub formie elektronicznej pod adresem: rodo@murapol.pl; 

8. Pełna informacja o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych: 
https://www.murapol.pl/polityka-prywatnosci 
 

W celu świadczenia usług, o których mowa w pkt. 3 powyżej, proszę o zaznaczenie odpowiednich 
zgód, celem omówienia oferty handlowej z danym dostawcą usługi: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NOTUS FINANSE S.A. moich danych osobowych w postaci 
podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących 
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
□ tak □ nie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez S- Labs sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci 
podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu 
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telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących 
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
□ tak □ nie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mzuri sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci 
podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących 
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
□ tak □ nie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RedNet Dom sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci 
podanego przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących 
w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
□ tak □ nie 
 
 
 
 

 

Data ......................                     Podpis Rezerwującego/Rezerwujących:…………………………….. 
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