Formularz przekazania danych kontaktowych
DANE KLIENTA
FIRMA:

NIP:

OSOBA DO KONTAKTU Z PLANET PAY
IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES EMAIL:

FUNKCJA:

NUMER TELEFONU:

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych przez Planet Pay sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie w celu przedstawienia oferty marketingowej w zakresie świadczenia usług przy pomocy
terminali płatniczych oferowanych przez Planet Pay.
☐Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Planet Pay sp. z o.o. na wskazany przeze mnie w formularzu adres
e-mail informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Planet Pay sp. z o.o.,
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
☐Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Planet Pay sp. z o.o. treści dotyczących oferty
Planet Pay sp. z o.o. na podany przeze mnie w formularzu numer telefonu, w tym za pomocą
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
_______________________

_______________________

Miejscowość i data

Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych jest Planet Pay sp. z o.o., ul. Jutrzenki 139, 02--231 Warszawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu przedstawienia oferty marketingowej w
zakresie świadczenia usług oferowanych przez Planet Pay - na podstawie uprzednio wyrażonej zgody,
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed
takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora.
3. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
1) podmioty z Grupy ITCARD;
2) świadczące między innymi usługi archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, marketingowe,
komunikacyjne, obsługi elektronicznej, płatnicze;
3) podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze umowy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody , a następnie okres niezbędny dla celów
dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami..
5. Osoba, której dane kontaktowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem oraz ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu przez
administratora.
6. Przetwarzane dane osobowe nie będą profilowane, a także na ich podstawie nie będą podejmowane
decyzje w sposób zautomatyzowany.
7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@planetpay.pl.
Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Planet Pay, znajduje się w Polityce
prywatności umieszczonej na stronie internetowej: www.planetpay.pl.

