PHU PRYMUS
ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz
NIP: 554-015-82-91
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę* na przetwarzanie
poniższych danych osobowych w celu nawiązania współpracy oraz świadczenia oferowanych przez PHU
PRYMUS usług, w tym w szczególności procesu doradczo-sprzedażowego oraz realizacji umowy sprzedaży.
Dane klienta:
Nazwisko………………………..……...………….. Imię………………….………..…………..…………….
Stanowisko……………………………..………..…. Numer telefonu…………………………..……..……...
Pełne dane firmy którą Państwo reprezentują:
Nazwa firmy..........................................……...............NIP………………………….…………..……………...
Adres…………………………………………..……..WWW…….……………………..…………………......
Dodatkowo, wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na otrzymywanie od PHU PRYMUS informacji
handlowych (jak oferty, promocje, zaproszenia na konferencje i szkolenia branżowe) drogą elektroniczną na
adres e-mail………………………………………………………………………………………………….......
* wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jej brak skutkuje
niemożliwością nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a firmą PHU PRYMUS
** niepotrzebne skreślić

Branża, rodzaj oferty, grupy produktów

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informujemy że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest firma PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk, z siedzibą w Bydgoszczy,
przy ul. Kościuszki 27B, NIP: 554-015-82-91, REGON: 090220013
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1b 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 (RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy.
4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

data i czytelny podpis………………………………….

