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1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Firmy Windex Andrzej Aszyk oraz P.P.H.U. Windex Mirela Aszyk z
siedzibą w Chojnicach moich danych osobowych w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów
(uwzględniającej moje dane osobowe) i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości.
Zgoda zostaje wyrażona na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Wyrażam zgodę na używanie przez Firmy Windex Andrzej Aszyk oraz P.P.H.U. Windex Mirela Aszyk z
siedzibą w Chojnicach danych, dla celów marketingu bezpośredniego polegającego na kontakcie w celu
zainicjowania nowej współpracy z byłymi kontrahentami.
3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Firm Windex Andrzej Aszyk oraz P.P.H.U. Windex Mirela Aszyk z
siedzibą w Chojnicach na przekazany temu podmiotowi mój numer telefonu oraz adres e-mail informacji
handlowej mającej na celu zainicjowanie nowej współpracy z byłymi kontrahentami. Zgoda zostaje
wyrażona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych do celów: wykonania umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi
zamówień, fakturowania, rozpatrywania reklamacji, składania ofert drogą mailową jak również
telefoniczną, sms, mms jak i przesyłek listowych), wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na
Administratorze Danych Osobowych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora Danych Osobowych (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i
dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich).
Jednocześnie dbając o to, aby wiedzieli Państwo, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe,
poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.
5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firmę Windex Andrzej Aszyk oraz P.P.H.U. Windex
Mirela Aszyk z siedzibą w Chojnicach przy ul. Towarowej 8.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów,
uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z
tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane
dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. W
niniejszym przypadku chodzi o cele wskazane w pkt. 2.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie
będzie mógł widnieć w bazie kontrahentów.
9. Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda
może być cofnięta w dowolnym momencie.
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10. Pana/Pani podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony przez Panią/Pana sprzeciw względem ich przetwarzania
- w tym celu prosimy cofnąć zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub
sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne,
kurierskie lub pocztowe. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom
podmiotów: Pani/Panu oraz osobom przez Panią/Pana upoważnionym, osobom u nas zatrudnionym na
podstawie udzielonego upoważnienia przez Administratora Danych Osobowych, podwykonawcom, czyli
podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym,
firmom informatycznym, firmom logistycznym, kurierski, pocztowym oraz upoważnionym instytucjom.
12. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu usunięcia
danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów (w zależności od tego,
która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). Lub najpóźniej w okresie 5 lat.
13. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
14. Pani/Pana dane nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.
15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
16. Z Inspektorem Państwa danych osobowych, może Pani/ Pan skontaktować się pod adresem
windex@windex.pl. Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą nieuprawnionym ujawnieniem, czy dostępem zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Prosimy o uzupełnienie danych kontaktowych lub przystawienie pieczątki firmowej:
Nazwa Firmy: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….
Czytelny podpis i pieczątka
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