ZGODA MARKETINGOWA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych reprezentowanego przeze mnie podmiotu (zwanych dalej łącznie „moimi
danymi osobowymi”) przez SUN DEAL sp. z o.o,. w celach marketingowych, które będzie polegało na
1.

dodaniu mnie do bazy potencjalnych klientów i kontrahentów SUN DEAL sp. z o.o.

2.

przesyłaniu do mnie przez SUN DEAL sp. z o.o.
informacji o produktach, usługach i
SUN DEAL sp. z o.o., w tym: ofert handlowych, komunikatów handlowych, ulotek, cenników, zapytań ofertowych itp.

3.

używaniu wobec mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i ew. automatycznych systemów wywołujących w celu realizacji
marketingu bezpośredniego, na wyłączny koszt SUN DEAL sp. z o.o.

działalności

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie następujących danych (niepotrzebne skreślić):
1) Imię i nazwisko / Firma przedsiębiorcy
4) Numer telefonu
2) Adres poczty elektronicznej
5) Adres zamieszkania / siedziby
3) Numer NIP
6) Adres korespondencyjny
Niniejsza zgoda obejmuje zgodę na przesyłanie do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu, wyżej wskazanych materiałów na
wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej ___________________________________

_______________________
(miejscowość, data, podpis)
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest SUN DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w
Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Norberta Barlickiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000824863, NIP: 7732491923, REGON: 385366582, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w
Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).
2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogę skontaktować z Administratorem Danych Osobowych pod adresem email: rodo@sundeal.eu
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza moje dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w swoim uzasadnionym interesie – przetwarzanie w związku z realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego m.in. na prowadzeniu marketingu na podstawie udzielonej zgody
4. Odbiorcami moich danych osobowych jest wyłącznie Administrator
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w tym przechowywane, przez okres wynikający z jego uzasadnionego
interesu,
6. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora, posiadam:
1) prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do uzyskania informacji odnośnie celu przetwarzania i sposobu
przetwarzania danych osobowych (art. 15 RODO);
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
3) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe są niezbędne do celów, w
których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane przetwarzane są na innej podstawie prawnej niż zgoda
osoby, której dane dotyczą, a podstawa ta zachowuje swoją aktualność;
4) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18
RODO;
5) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 21 RODO);
6) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie danych
osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że
przetwarzanie danych osobowych, które mnie/reprezentowanego przeze mnie podmiotu dotyczą, odbywa się
z naruszeniem przepisów RODO.
7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przesłania
mi materiałów marketingowych, a w konsekwencji brakiem możliwości nawiązania stosunków gospodarczych pomiędzy
mną/reprezentowanym przez mnie podmiotem a Administratorem, w szczególności niemożnością zawarcia i wykonania umowy.

_______________________
(miejscowość, data, podpis)

