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▢

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrobud sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych

w celach marketingowych, zwłaszcza w celu kontaktu w okresie przed upływem terminu ważności badania technicznego pojazdu
(przeglądu), przedstawienia oferty handlowej i propozycji zawarcia umowy, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Oświadczam,
że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy
przekazał mi informacje, o których mowa w art. 131 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Informujemy, że:
1)
administratorem przekazanych danych osobowych jest Wrobud sp. z o. o., ul. Szczecińska 7, Wrocław, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iodo.wrobud@wrobud.pl;
2)
dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy; ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę, dane będą przetwarzane także
w celu marketingowym po wykonaniu umowy przez administratora;
3)
dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne;
4)
dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i przez okres umożliwiających podnoszenie roszczeń w związku z realizacją umowy (typowo
dwa lata od dnia wykonania umowy), a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także przez czas późniejszy (cel marketingowy), aż do cofnięcia
wyrażonej zgody;
5)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej
wymienionej umowy; dodatkowo, w zakresie podania danych dla celów marketingowych – niepodanie tych danych i brak zgody na takie działania będzie
skutkował zaniechaniem ich realizacji przez administratora,
6)
przysługuje Państwu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 2) żądania sprostowania Państwa danych
osobowych, 3) żądania usunięcia Państwa danych, 4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych, 6) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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