KLAUZULA INFORMACYJNA
Oświadczam że zostałam/zostałem poinformowany o tym, że :
1. Administratorem moich danych osobowych jest Firma Handlowa “BAT” sp. z o.o. w
Sierakowicach z siedzibą przy ul. Mirachowskiej 31, 83-340 Sierakowice, nr KRS
0000140096, tel. 58 684 73 36, e-mail: info@bat.pl, http://www. bat.pl
2. Podanie moich danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w
działaniach marketingowych Administratora a także do tego, aby mogło dojść do zawarcia z
Administratorem na skutek tych działań umowy sprzedaży towarów jeżeli wyrażę taką wolę.
3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest:
- prowadzenie działań marketingowych przez Firmę Handlową “BAT” sp. z o.o. w
Sierakowicach, w tym prowadzenia marketingu własnych towarów
- umożliwienie zawarcia z Firmą Handlową “BAT” sp. z o.o. w Sierakowicach umowy
sprzedaży towarów
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a)
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,
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane dalej „RODO”) a także:
-w odniesieniu do przeprowadzania działań marketingowych Administratora moje dane
osobowe będą przetwarzane dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) „RODO”
(uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem Administratora jest
prowadzenie działań marketingowych własnych towarów,
-w odniesieniu do umożliwienia zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży towarów
moje dane osobowe będą przetwarzane dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) „RODO”
(jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną może być osoba, której dane
dotyczą).
5. Moje dane będą przechowywane do czasu zakończenia kampanii marketingowej
Administratora a w wypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów z Administratorem na
skutek tej kampanii- do czasu wykonania tej umowy, a po tym czasie mogą być
przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w celach
podatkowych i rozliczeniowych.
6. Mam prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie moich
danych osobowych co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano przed cofnięciem zgody. Aby dokonać cofnięcia mojej zgody należy przesłać email o treści: ,,cofam moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych” na adres e-mail:
info@bat.pl.
7. Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Organem nadzorczym, o którym mowa powyżej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży towarów z Administratorem, moje dane nie
będą podlegały dalszemu udostępnieniu. W wypadku zawarcia umowy sprzedaży towarów z
Administratorem moje dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. GlobalECO sp. z o.o. z
siedzibą ul. Słoneczna 47, 80-174 Otomin, KRS: 0000366545 a także kancelarii prawniczej.
__________________________
data, imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Administratora jakim jest Firma Handlowa “BAT” sp. z o.o. w Sierakowicach z
siedzibą przy ul. Mirachowskiej 31, 83-340 Sierakowice, nr KRS 0000140096 w
następujących celach:
– prowadzenia działań marketingowych przez Firmę Handlową “BAT” sp. z o.o. w
Sierakowicach, w tym prowadzenia marketingu własnych towarów
– ewentualnego zawarcia z Firmą Handlową “BAT” sp. z o.o. w Sierakowicach
umowy sprzedaży towarów?
Proszę zaznaczyć właściwe:
tak
nie

_________________________
Data i czytelny podpis

