ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU
ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SLOW LIVING POLAND
OŚWIADCZENIE DOT. WYRAŻENIA ZGODY NA GROMADZENIE I
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a, ________________________________________________________
legitymujący się numerem PESEL _____________________________________________
zamieszkały/a ______________________________________________________________
nr tel.:______________________________________________________________________
adres e-mail:________________________________________________________________
po zapoznaniu się z Regulaminem oświadczam, iż:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
wykonywania Umów oraz świadczenia usług przez Usługodawcę:
TAK/NIE
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę w
celach marketingowych
TAK/NIE
wyrażam zgodę na otrzymywania na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji
handlowych pochodzących od Usługodawcy
TAK/NIE
zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w dalszej
części załącznika
TAK/NIE
Dnia ______________________
________________________________
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1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych będzie Usługodawca.
2. Zakres przedmiotowy przetwarzania danych:
Gromadzenie oraz przetwarzanie danych przez Usługodawcę będzie wykonywane w
wyniku pozyskania ich poprzez akceptację Regulaminu, zawieranie Umów,
wypełnianie formularzy, prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz prowadzenie
rozmów telefonicznych, uzyskanych dokumentów, spotkań bezpośrednich oraz
dedykowaną aplikację.
Pozyskane dane to między innymi:
•
•
•
•
•
•
•

Imię i Nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu,
adres zamieszkania,
PESEL,
wizerunek,
wszystkie inne informacja
Usługodawcę.

potrzebne

do

świadczenia

usług

przez

3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
W razie wyrażenia zgody, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez
Usługodawcę:
•

•
•

w celach marketingowych oraz promocyjnych, w szczególności:
o wysyłki mailingu i newsletterów dotyczących Usługodawcy,
o informowania o usługach oferowanych przez Usługodawcę,
o promocji Usługodawcy,
o poznania potrzeb i oczekiwań oraz dostosowaniu oferty,
w celach realizacji usług realizowanych w oparciu o Regulamin i Umowy,
w celu realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika – 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do akceptacji Regulaminu oraz zawierania Umów.
4. Komu udostępniamy dane:
Dane mogą być udostępniane:

-2-

•
•

•

podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów
prawa,
podmiotom przetwarzającym w imieniu Usługodawcy dane Użytkowników
(np. zewnętrznym dostawcom usług informatycznych i marketingowych, bądź
podmiotom, które wykonują zlecenia na rzecz Usługodawcy dotyczące
Umowy),
prawnikom, doradcom, usługobiorcom w koniecznym do wykonania usług
zakresie.

Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed dostępem osób
nieuprawnionych oraz do udostępniania jedynie minimum niezbędnych informacji.
5. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego
świadczenia Usług oraz do realizacji celów opisanych w powyższej zgodzie. W
wypadku, gdy przetwarzanie danych wymaga zgody Użytkownika, będą one
przechowywane do momentu jej cofnięcia.
6. Przysługujące prawa:
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
•
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do treści danych,
sprostowania treści danych,
usunięcia treści danych,
ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przenoszenia danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzania (w zakresie w jakim Usługodawca
potrzebuje zgody)
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl)

7. Podmiot odpowiedzialny za kontakt:
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych proszę
korespondencyjne z Usługodawcą pod adres podany w Regulaminie.
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o

kontakt

