ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ppkt. a 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):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których Administratorem jest FHU Open Box
Joanna Werecka z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzkim, ul. Zgierska 77, dla potrzeb niezbędnych do
przygotowania ofert, realizacji zamówień i wysyłki towaru, w tym przekazaniu danych osobowych
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia, niezbędnym do świadczenia zmówionych
usług i towarów (np. firmy transportowe i kurierskie). Niniejsza zgoda obowiązuje aż do czasu jej odwołania.
Zostałem poinformowany o możliwości dostępu i możliwości poprawiania moich danych osobowych oraz
odwołania niniejszej zgody.
WYRAŻENIE TEJ ZGODY JEST NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I WYSYŁKI TOWARU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których Administratorem jest FHU Open Box
Joanna Werecka z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzkim, ul. Zgierska 77, w celu przedstawienia oferty
marketingowej telefonicznie lub poprzez e-mail. Zostałem poinformowany o możliwości dostępu i możliwości
poprawiania moich danych osobowych oraz odwołania niniejszej zgody.
WYRAŻENIE TEJ ZGODY JEST NIEZBĘDNE DO PRZEDSTAWIANIA OFERT HANDLOWYCH

PIECZĄTKA FIRMY, CZYTELNY PODPIS

(imię i nazwisko właściciela danych osobowych)

Informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Open Box Joanna Werecka z siedzibą
w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Zgierska 77, NIP: 732-203-61-83. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wysyłki towaru. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez
Państwo danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla realizacji zamówienia i wysyłki towaru za
pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich oraz do przedstawiania ofert cenowych na towary,
którymi jesteście Państwo zainteresowani. Administrator danych nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

