
UWAGA!!!
ZakIualizuj zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z oBoWIĄzKlEM RoDo.

BRAK zGoDY BĘDzlE MlĘDzY lNNYMl sKuTKoWAŁ' BRAKIEM
MożLlwoŚcl DALszEGo' BEZPŁATNEGo WYSYŁANIA NoWEGo
KAMIENIARZA, DO TWOEJEJ FIRMY.

Prosimy o wypełnienie formularza:

Nazwa firmy*..... '...''.Maręk.Słdek.....'

lmię, nazwisko*

Numertelefonu*

,, CLOBGRANIT II "
58_250 Pieszyce' ul. T. Koścruszki g5

...'...'.... tel:.74 l B3.1 "1 Ż 5ł,. f axj 4t 83T o 1. 29'.'......
NlP PL 882_121_66_g],REG0Ń 891025560

e_mail : globgłanit@onet'eu

Adres (ulica, kod pocztowy, miasto)*

Wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu bez-
płatnego dostarczania, droEą pocztową, czasopisma branzowego Nowy
Kamieniarz.

Wyrazam zgodę na otrzymywanie od SVPR - wydawcy Nowego Kamie_
niarza, informacji handlowej i materiałow promocyjnych środkami kornu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

WyraŻam zgodę na kontakt ze strony SVPR - wydawcy Nowego Kamie-
niarza, w celu marketingu bezpoŚredniego zuŻyciem telekomunikacy-
jnych urządzen koncowych oraz automatycznych systemow wywołują-
cych.

podpis

2.

3.

i*oo{;ł(
Wypełniony formularz proszę wysłać na adres:

Nowy Kamieniarz (SVPR SC),
ul. Mickiewicza 30/3, 60-836 Poznań

lub zeskanować (wypełniony, obie strony) i przesłac na adres
red akcj a@nowykam ien ia rz. pl

* pola obowiązkowe



b

DIaczego prosimy o aktualizację?
W dniu 25.05.2018 r. zacznie obowiązywaĆ rozporządzenie Parlamentu Europejsk-
iego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane dalej ,,RODO".
W związku ztym informujemy o przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych
osobowych w ramach SVPR S.C. oraz zasadach, na jakich będzie się ono odby-
wało począWszy od dnia 25 mĄa 2018 r.

Administrator danych osobowych:
lnformujemy, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych lest:
SVPR S.C., w Poznanlu (60-836),
ul. Adama Mickiewicza 30/3,
1{lP: 8451 8291 53, REGON: 51 9546800.

Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy dane osobowe w następującym zakresie: nazwa firmy, imię, na_
zwisko, zajmowana funkcja, adres, telefon, e-mail.
Dobrowolność podania danych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
lrez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kazda osoba ma prawo dostępu
do treści swoich danych oraz moŻliwoŚc ich poprawiania w kazdym czasie.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane mozemy przekazac.
" podmiotom przetwarzĄącym W naszym imieniu PanilPana dane osobowe i ucz-

estniczącym tv wykonywaniu naszych czynności' tj': (l) naszym podwykonaw-
com wspierającym nas W prowadzeniu i realizacji aplikacji Nowy Kamieniarz,
np. W obsłudze korespondencji; (ll) agencjom reklamowym i innym podmiotom
pośrednicząCym w sprzedaŻy naszych produktow lub organizacji akcji marketin-
gowych; (lll) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub
udostępn i ającym na m na rzędzia tel ei nformatyczne ;

" innym-adłrinistratorotr} będącyrn: {l}po+mlotanłi prowadzącym działalnmc
pocztową lub kurierską.

Jak długo możemy przechowywać Pani/Pana dane:
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do momentu odwołania lub w okresie,
w jakim jest to niezbędne dla celow przedstawionych powyzej. Po upływie wskaza-
nego okresu dane zostaną tnłale usunięte.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GloDo, gdy uzna, Że przet-
warzanie Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy ogolnego razporządze-
nia o ochronie danych osobowych.


