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WITOS  
APLIKACJA

WNIOSEK 
UŻYTKOWNIKA 
USER INQUIRY

Zapisz
Save

Drukować
Print

Odstawić z powrotem
Clear

Numer klienta: 
Customer no.:
Klient: 
Customer:
Ulica: 
Street:
Kod pocztowy/Miejscowość: 
ZIP Code/ Town:
Państwo: 
Country:

Dane personalne 
Personal details
Nazwisko: 
Name:

Imię: 
First name:

Telefon: 
Phone:

E-mail: 
E-mail:

Kontakt do serwisu 
Service contact
Firma: 
Company:

Numer klienta: 
Customer number:

Ulica: 
Street:
Kod pocztowy/Miejscowość: 
ZIP Code/ Town:
Państwo: 
Country:
Stosowanie 
Applications

 WITOS FleetView  WITOS User Control  WITOS HCQ (HAMM)

 Self-Service Company Admin   RoadScan (VÖGELE) 
(RoadScan Upload/Paving Analysis)  WPT (WIRTGEN)

Język interfejsu portalu  WIRTGEN GROUP:  
Interface language of WIRTGEN GROUP portal:

 Niemiecki 
German

 Angielski 
English

Uwagi/Inne: 
Remarks/Other:

Proszę przesłać do WITOS. 
Please send your inquiry to WITOS Support.
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A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Ogólne warunki handlowe i ochrona danych
Terms and Conditions and Data Protection
Klient jest zobowiązany do:
• oddania do dyspozycji użytkownikowi końcowemu oraz innym osobom, których to dotyczy (np. operatorom 

maszyn), wszelkich istotnych wskazówek odnośnie ochrony danych WITOS,
• zapewnienia odpowiedniej podstawy prawnej w obliczu danych, które zostaną przedłożone WIRTGEN GROUP 

(np. danych kontaktowych użytkownika końcowego), jak i danych, które będą przetwarzane przez odpowie-
dzialną firmę WIRTGEN GROUP w charakterze podmiotu odpowiedzialnego na mocy podanych poniżej ustaleń 
umowy, a także istotnych wskazówek odnośnie ochrony danych (np. na drodze porozumień zakładowych, 
regulacji w umowie pracy, upoważnionych interesów lub deklaracji zgody), oraz

• jako samodzielna osoba odpowiedzialna, do oddania do dyspozycji użytkownikowi końcowemu i innym oso-
bom, których to dotyczy, odpowiednich własnych wskazówek odnośnie ochrony danych.

Obowiązują następujące warunki umowy:
• Niniejszy wniosek użytkownika
• Ogólne warunki handlowe WITOS
• Właściwe warunki handlowe WITOS (obecnego rozwiązania WITOS)
W szczególności należy podać do wiadomości użytkowników końcowych oraz innych osób, których to dotyczy, 
następujące wskazówki dotyczące ochrony danych:
• Oświadczenie o ochronie danych WITOS
• Właściwe Oświadczenie o ochronie danych WITOS (obecnego rozwiązania WITOS)
Wszystkie niezbędne warunki działalności produktu WITOS oraz informacje dotyczące ochrony danych są do-
stępne na stronie internetowej https://witos-contracts.wirtgen-group.com.

Customer shall
• provide all relevant WITOS privacy notices to the end user and other affected data subjects (e.g. machine operator),
• ensure an adequate legal basis with regard to the data disclosed to the WIRTGEN GROUP (e.g. contact data of the end 

user) and the data processed by the responsible WIRTGEN GROUP company as a data controller as described in the terms 
and conditions cited below and the relevant privacy notices (e.g. via works council agreements, employment contracts, 
legitimate interest or individual consent), and

• provide as a data controller of its own corresponding data privacy information to the user and other affected data 
subjects.

The following terms and conditions apply:
• This User Inquiry
• WITOS Terms and Conditions 
• WITOS Specific Terms and Conditions (the respective WITOS solution)
In particular, the following privacy notices have to be brought to the attention of users and other affected data subjects:
• WITOS Privacy Notice
• Specific Privacy Notice (the respective WITOS solution)
All necessary WITOS terms and conditions and privacy notices can be viewed at https://witos-contracts.wirtgen-group.com. 

Adres e-mail (Klienta) dla powiadomień dotyczących umowy (np. zmiany warunków umowy):
E-mail address (Customer) for contract notifications (e.g. with regard to modified terms and conditions):

Niniejszy wniosek użytkownika musi zostać podpisany każdorazowo przez upoważnioną do reprezentowania 
stronę umowy. 
This User Inquiry is to be signed by duly authorized representatives of the Parties.

Użytkownik 
User

Kontakt do serwisu 
Service partner

Data: 
Date:

Data: 
Date:

Nazwisko: 
Name:

Nazwisko: 
Name:

Funkcja: 
Function:

Funkcja: 
Function:

Pieczęć/podpis: 
Stamp/signature:

Pieczęć/podpis: 
Stamp/signature:
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