Formularz Zgody
Zainteresowany ofertą art.Locum S.A.:
Imię: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgoda na kontakt przez e-mail*
❑ wyrażam zgodę
❑ nie wyrażam zgody
na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych w zakresie oferty spółki art.Locum
S.A. i spółek z nią powiązanych na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej (e-mail).
Zgoda na kontakt przez SMS/MMS*
❑ wyrażam zgodę
❑ nie wyrażam zgody
na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego i przesyłanie informacji handlowych w zakresie oferty spółki art.Locum
S.A. i spółek z nią powiązanych na podany przeze mnie numer telefonu – w postaci wiadomości SMS lub
MMS.
Zgoda na kontakt przez telefon*
❑ wyrażam zgodę
❑ nie wyrażam zgody
na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego w tym przedstawiania oferty spółki art.Locum S.A. i spółek z nią
powiązanych poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu.
_____________________________________
Data i czytelny podpis
Informujemy, iż:

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest
art.Locum S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru
przedsiębiorców KRS 0000291818, NIP: 725-17-91-037, REGON: 472370926.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów własnych
art.Locum S.A.. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili może Pani/Pan
zgłosić sprzeciw do otrzymywania takiej informacji.
Pani / Pana dane mogą być powierzone podmiotom realizującym kampanie marketingowe na rzecz
art.Locum S.A.. W trosce o właściwe zabezpieczenie Pani / Pana danych wszystkie powierzenia będą
realizowane na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami.

*) – należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo lub do momentu zgłoszenia przez
Panią/Pana sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw
należy kontaktować się z Administratorem Danych drogą e-mailową: rodo@artocum.pl.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych. Zakres zbieranych
danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail).
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

______________________________
data

______________________________________________________
(podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych)

*) – należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź

