
Szanowni  Państwo  w  związku  z  wprowadzanymi  zmianami  w  zakresie
ochrony danych osobowych – nowe rozporządzenie RODO oraz zgodnie z
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych
osobowych  w  zakresie  gromadzenia,  przechowywania  oraz  przesyłania
Państwu oferty handlowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Pozwoli  to  Perlan  Technologies  Polska  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  przy  ul.
Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, NIP  5262369186, REGON 016038355
na informowanie Państwa o prowadzonej działalności: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu:

 bieżącej informacji o naszej ofercie handlowej poprzez otrzymywanie
drogą elektroniczną Newsletter’a;

 bieżącej informacji o naszej ofercie handlowej poprzez sporządzenie
na  Pani/Pana  życzenie  ofert  cenowych  w  formie  elektronicznej,
zgodnie  z  ustawą  z  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą
elektroniczną;

 bieżącej informacji o naszej ofercie handlowej poprzez spotkania z
naszymi przedstawicielami handlowymi lub rozmowy telefonicznej;

 rozpatrywania ewentualnej reklamacji

 udostępnienia  moich  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  mail,
telefon)  firmie  Agilent  Technologies  International  Sarl,  A-One
Business Center, La piece 1, Bat A5, CH – 1180 Rolle, Switzerland – w
celu otrzymywania bieżącej informacji o ofercie handlowej 

 

……………………………………………………………………………

data i podpis



Informuje, że:

1. Administratorami danych wskazanych w zgodach wyrażonych powyżej
jest Perlan Technologies Polska Sp.z o.o. 

2.  W  ramach  dotychczasowej  współpracy  z  Państwem  w  naszej  bazie
danych znajdują się następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko
  Numer telefonu stacjonarnego (praca)
  Numer tel. komórkowego (służbowy)
  Numer telefonu komórkowego (prywatny)
  Adres e-mail (służbowy)
  Adres e-mail (prywatny)

3.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając
stosowne  oświadczenie  oraz  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego (tj.: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim bez uprzedniego uzyskania Pani/ Pana zgody. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7.  Administratorzy  danych  nie  maja  zamiaru  przekazywać  danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  5  lat,  licząc  od
początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda
na przetwarzanie danych osobowych.

……………………………………………………………….

data i podpis osoby zapoznającej się
z klauzulą


