Formularz zgody na działania marketingowe
Informujemy o prawie wycofania niniejszych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgód może nastąpić
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail; zgody@wdx.pl
Imię i nazwisko:………………………………..
Adres e-mail:…………………………………..

Numer telefonu:………………………………

Adres korespondencyjny:……………………..
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę WDX S.A. na potrzeby przesyłania do mnie
przez spółkę WDX S.A. informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowaniu się ze mną w
celu przedstawiania mi ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością spółki
WDX S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, a także kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty handlowej
spółki WDX S.A. i przesyłania wiadomości SMS i MMS zawierających informacje w tym zakresie – na podany przeze mnie
numer telefonu.
☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę WDX S.A. w celu przeprowadzania ankiet
dotyczących badania satysfakcji klienta, po realizacji umowy, zgodnie z Normą ISO 9001:2008, do której przestrzegania
spółka WDX S.A. jest zobligowana;
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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, dalej jako
RODO), informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest WDX S.A. z siedzibą w Warszawie: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
(„Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: odo@wdx.pl.

2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania Pani/Panu treści o charakterze marketingowym,
w szczególności w postacie newslettera, oferty handlowej Administratora, informacji o produktach, usługach lub
o organizowanych przez Administratora wydarzeniach oraz w celu przeprowadzania badań satysfakcji klienta na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.

Obiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy świadczące na
rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia procesów IT, wsparcia procesów marketingowych, a także
doręczania korespondencji i niszczenia dokumentacji.

4.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

•

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także
prawo do przenoszenia danych,

•

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych; cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej wycofania

•

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dostarczania treści marketingowych.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji

9.

Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w jakimkolwiek innym celu.
…………………………………………….
Podpis

