
Wniosek o nadanie loginu i hasła 
 

do cennika spółki FCPK Bytów 
 
 
 
 
Pieczątka firmy wnioskującej 
 
 
 
Pełna nazwa firmy .................................................................................................... 
 
Adres wg rejestru: ................................................................................................... 
 
Adres wysyłkowy: .................................................................................................... 
 
NIP ................................................................................................... 
 
Regon .................................................................................................... 
 
Właściciel /Dyrektor lub osoba z KRS......................................................................... 
 
Spółka FCPK Bytów informuje, że przesyłając tę ankietę, wyrażacie 
jednocześnie zgodę na używanie poniższych danych osobowych do: 
1. Nawiązywania lub realizacji procesu handlowego 
2. Przesyłania informacji na temat oferty spółki FCPK Bytów  
O sposobie wycofania tej zgody oraz przetwarzaniu poniższych danych osobowych,  
jak i możliwości ich sprostowania lub usunięcia, informujemy w “ Polityce prywatności spółki 
FCPK Bytów “ dostępnej na stronie internetowej www.fcpk.pl w zakładce “ Dla odbiorców. ” 
 
Osoby uprawnione do posiadania loginu i hasła do cennika FCPK Bytów ( max. 2 osoby): 
 
1. imię i nazwisko …..............................................................................         …................. 

stanowisko      …..............................................................................              podpis 

e-mail              ….............................................................................. 

tel.                   ….............................................................................. 

2. imię i nazwisko …..............................................................................         …................. 

stanowisko      …..............................................................................              podpis 

e-mail              ….............................................................................. 

tel.                  ….............................................................................. 
 
Login i hasło proszę przesłać na e-mail ........................................... 
 

 
 
 
 
 



      

    Oświadczenie      

 
            
 Oświadczam, że jestem w pełni świadom, że login i hasło użytkownika dotyczące dostępu 
do cennika znajdującego się na stronie internetowej spółki FCPK Bytów są elementem 
zabezpieczenia dostępu do objętych ochroną tajemnic handlowych firmy FCPK Bytów Sp. z o.o., 
z siedzibą pod adresem: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 26, NIP 842-000-45-81 wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000157866. 
 
         W związku z powyższym przyjmuję do wiadomości, że zakazuje się rozpowszechniania 
w dowolnej formie, ujawniania, przekazywania osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci loginu 
i hasła, jak również informacji handlowych i innych istotnych informacji posiadających wartość 
gospodarczą, zawartych w systemie internetowym Spółki, w szczególności informacji dotyczących 
cen produktów. Ujawnienie osobom trzecim tych danych stanowi naruszenie tajemnicy handlowej 
przedsiębiorstwa i może skutkować odpowiedzialnością prawną, w tym także odpowiedzialnością 
karną - karą pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 23 ust. 1 do 3 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 § 1 Kodeksu Karnego). 
 
        Niezależnie od odpowiedzialności prawnej w przypadku udowodnienia przez spółkę FCPK 
Bytów ujawnienia tych danych osobom trzecim użytkownik zapłaci spółce FCPK Bytów karę 
w wysokości 100 000 zł. 
 
 
 

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość / data    ………….……………… 


