
Trzebiatów dn. 09 marca 2020 r.

DEKLARACJA 

Jam człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy i odpowiedzialny, dobrym obdarowany imieniem 
Patryk przez mamę i tatę z rodu Kalotka informuję że: 
Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga zgody 
kreatorów i właściciela. 
Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 2000000 € 
za jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie. 
Kara za podstępne wydobycie podpisu 5000000 €. 
Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 8000000 €. 
Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10000000 €. 
Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości: ©Patryk. Kalotka.

[Niniejsza wiadomość może stanowić treści powiernicze pod prawem autorskim lub jako 
informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i tylko do użytku 
Człowieka pośród Ludu jako zasadnych i ustanowionych wedle Dobrej wiary i wiarygodnie 
czyniących wedle poufności i pod Przysięgą równości pomiędzy intra vivos żywymi, do których 
została zaadresowana. 
Jeżeli nie jest Człowiek w wieku większości lub działa jako notarialnie uwiarygodniony, a 
powierniczy lub zaufany: "Pan/Pani" zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości lub 
korespondencji, Dobitnie-proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować lub modyfikować (Re-
Branding lub Cytacja w odniesieniu do prawa autorskiego i Cesji do Patentów i NAZW) : bez 
notarialnie poświadczanego umocowania i wniesienie należnych i stosownych: tantiem i 
honorariów: ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku: 
Dobitnie uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy i 
alodialnego właściciela - Autora i Biura EG :Kredytora: o zaistniałej sytuacji za pomocą informacji 
zwrotnej w przeciągu SIEDEMDZIESIĄT DWIE (72) GODZINY.].:. 
~:This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice U.C.C. 1 -308; 3-402; 1-207 & 
UNDER-RESERVE-WITH :COPY-CLAIM Not for Hire /Not for Rent without Consent & Oath of 
Fidelity. By: EG (©Patryk. Kalotka). Author-SETLOR: By; Common Law © 
All_Front_and_back_Bona-fide_side's .:. Not -a-corporation , the Living Soul, Suivjuris 
Benefitiary.~
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