DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU PARTNERSKIEGO AKAMIT
aktualizacja danych
przystąpienie do programu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imię
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwisko
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nazwa Firmy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres e-mail
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr telefonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kod pocztowy i miejscowość
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIP/PESEL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dystrybutor

Szczegółowe informacje o Administratorze Twoich danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorach danych
osobowych oraz o przysługujących Ci prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się
poniżej i stanowią integralną cześć niniejszego dokumentu. Prosimy o zapoznanie się z nimi w związku z wyrażeniem
poszczególnych zgód.
Posiadasz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoją zgodę możesz cofnąć w wygodny dla
siebie sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o jej cofnięcie na adres e-mail rodo@akamit.pl oraz za
pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią wszystkich wymienionych niżej zgód i akceptuję wszystkie niżej
wymienione zgody.
Ta zgoda jest nam potrzebna, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą pocztą tradycyjną lub osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akamit Sp. z o.o. w celu marketingowym,
dotyczącym towarów lub usług własnych Akamit Sp. z o.o.
Ta zgoda jest nam potrzebna, abyśmy mogli do Ciebie zadzwonić lub wysłać e-mail.
Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych dotyczących Akamit Sp. z o.o. drogą elektroniczną na
podany przeze mnie adres e-mail lub nr telefonu. oraz używanie przez Akamit Sp. z o.o. Telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych(telefon, tablet, komputer), których jestem użytkownikiem w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego.

Data …....................................

Podpis ….....................................................

Informacje dla uczestnika Programu Partnerskiego AKAMIT
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akamit Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie ul. Wolności 3
26-010 Bodzentyn tel. 41 311 54 64, rodo@akamit.pl .
2. Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe podane w formularzu do Programu Partnerskiego
AKAMIT.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji regulaminu Programu Partnerskiego AKAMIT, w celu
wywiązania się przez Akamit Sp. z o.o. ze swoich zobowiązań.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
5. Administrator danych informuje, że dane osobowe będą również przetwarzanie w ramach marketingu
bezpośredniego towarów lub usług własnych Administratora na Podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
6. Dane osobowe będą także przetworzone przez Administratora danych po rezygnacji z udziału w Programie
Partnerskim AKAMIT, w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o
rachunkowości.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) na potrzeby realizacji postanowień regulaminu Programu Partnerskiego AKAMIT do czasu rezygnacji w
Programie Partnerskim AKAMIT,
b) w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5 lat od początku
roku następnego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie
zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do
uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
9. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie
danych osobowych. Sprzeciw można złożyć w wygodny dla siebie sposób, w szczególności na adres e-mail
lub adres kontaktowy wskazane w punkcie 1.
10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo
innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy
uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

