Nazwa Firmy:
Adres:
Adres e-mail / telefon:
KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, ze zm.) – dalej określanego jako „Rozporządzenie”, „RODO”
lub „Rozporządzenie RODO”, dobrowolnie przekazuję oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę RPM
J.JANKOWSKI, S.SIEDLIK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 67, 33-100 Tarnów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa
– Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000455623, NIP: 9930075899, REGON: 851652169,
(określany dalej jako Administrator).
2. CELE PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane w celach: realizacji świadczeń umownych, w których świadczącym jest Administrator; przekazywania do świadczenia usług
umownych, których Administrator nie świadczy osobiście; marketingu produktów i usług, których dostawcą jest Administrator (względnie podmiot
związany z Administratorem); badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów
i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów (podmiotów korzystających z usług Administratora), związanych z prowadzoną działalnością przez
Administratora; zapewnienia wywiązania się przez Administratora z obowiązujących go przepisów prawa; sprawozdawczości finansowej; celno –
skarbowej i księgowej; rozliczeń i ewidencjonowania rozliczeń.
3. ADMINISTRATOR DANYCH
Informujemy, że Administratorem Pana / Pani danych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia jest spółka prawa polskiego pod firmą: RPM
J.JANKOWSKI, S.SIEDLIK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 67, 33-100 Tarnów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa
– Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000455623, NIP: 9930075899, REGON: 851652169. Z Administratorem
możesz się skontaktować pisząc na wskazany adres: rodo@rpm.pl lub telefonując pod numer 14 688 88 99.
4. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że uwagi na fakt, że działalność Administratora nie polega na operacjach przetwarzania danych osobowych, które ze względu na swój
charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę powołanie Inspektora
Ochrony Danych Osobowych nie jest obligatoryjne i odstępuje się od powołania Inspektora Ochrony Danych.
5. CZAS, PRZEZ KTÓRY BĘDĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego celów, dla których dane zostały
udostępnione (tak długo jak będzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne).
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może
powodować niemożliwość spełnienia przez Administratora świadczenia umownego.
Informujemy również, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z naruszeniem ochrony danych osobowych.
7. INFORMACJA O MOŻLIWYM PRZEKAZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Pana / Pani dane mogą być przekazywane do: pracowników Spółki i osób współpracujących ze Spółką w zakresie powierzonych
im obowiązków; urzędów (zgodnie z wymogami prawa); podmiotów prowadzących obsługę księgową oraz prawną Administratora; operatorów
systemów płatności elektronicznych oraz banków w zakresie realizacji płatności; operatorów pocztowych i kurierów; organów uprawnionych
do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PROFILOWANIU
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani przekazaniu do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEKAZANIE I PRZETWARZANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora a także od podmiotów przetwarzających, które w imieniu Administratora będą
przetwarzać dane, informacji handlowych drogą poczty elektronicznej.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora a także od podmiotów przetwarzających, które w imieniu Administratora będą
przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym rozmowy
telefoniczne, SMS i MMS) przez Administratora, a także przez podmioty przetwarzające, które w imieniu lub na rzecz Administratora będą
przetwarzać te dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1907 ze zm.).
10. INFORMACJA O MOŻLIWYM COFNIĘCIU ZGODY
Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

1.

………………………………………………………………………………..
Data i podpis Klienta

……………………………………………………………………………………..
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie

