ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
IMIĘ:
NAZWISKO:
ADRES E-MAIL:

wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym m.in. w celu informowania o
aktualnej ofercie przez Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Władysława Hermana 2D/1 02-496 Warszawa i/lub spółki z nią powiązane.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ul. Władysława Hermana 2D/1 02-496 Warszawa (dalej jako „ANTERIS”).
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z ANTERIS pisząc na adres e-mail: kontakt@anteris.waw.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail będą przetwarzane przez ANTERIS w
celach marketingowych w tym m.in. w celu informowania o aktualnej ofercie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (tj.
Pani/Pana zgody).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ANTERIS w zakresie swoich obowiązków służbowych, na
podstawie stosownego upoważnienia oraz podmioty, którym ANTERIS ma obowiązek przekazywania danych na gruncie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych..
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państw z poza EOG.
8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ponadto posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z ANTERIS (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i
2).
10. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
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