W celu skontaktowania się ze mną na moją prośbę i udzielenia żądanych informacji podaję następujące dane
osobowe:
Imię i nazwisko:
Zakres informacji:
Numer telefonu kontaktowego:
E-mail:

…………………………………………..………………………………………………………
Informacje i materiały na temat produktów i usług marki Suzuki
…………………………………………………………………………………………………..*
…………………………………………………………………………………………………..*

Proszę o kontakt telefoniczny i/lub mailowy [w zależności od zakresu podanych przeze mnie danych] w
powyższym celu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest firma Marek Gadowski Gadimex, ul. Goraszewska 32, 02-903 Warszawa,
NIP: 521-040-29-54, REGON: 006233952, (tel.: +48 22 842 52 31) („Dealer Suzuki”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane z
zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i
unijnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania zamówionych materiałów i informacji („Informacje
Suzuki”). Państwa dane będą przetwarzane w celu przygotowywania i dostarczania Informacji Suzuki. Prosimy pamiętać, że Informacje Suzuki
mogą być wysyłane przez automatyczne systemy wywołujące oraz z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Państwa dane
osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
przez Dealera Suzuki oraz w celu marketingu produktów i usług Suzuki – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu
administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 („RODO”), a do dnia 25 maja 2018 r. – art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych).
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wzajemnego kontaktu w zakresie Informacji Suzuki bądź do czasu
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych (w zależności co nastąpi wcześniej), a po tym czasie
przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z przekazanymi Informacjami Suzuki.
W przypadku Informacji Suzuki odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Dealera Suzuki a także zewnętrzni dostawcy usług
(np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia samochodów, drukarnie, dostawcy usług IT, call center, kurierzy,
podmioty świadczące usługi logistyczne), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania i wysyłania Informacji Suzuki. W
przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące
usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych
Suzuki.
Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców
został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą
uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez Dealera Suzuki jakimkolwiek
podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.
Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu
bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera Suzuki mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: gadimex@gadimex.com.pl.
Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: gadimex@gadimex.com.pl (dotyczy okresu po dniu 25 maja 2018 r.). Podstawę przetwarzania
Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) RODO.
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.

□ Oświadczam, że zapoznałem/ -am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Data i podpis:

…………………………………………………………………………………………………….

* Wystarczy podanie jednej – preferowanej – drogi kontaktu

