Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie
przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w KonstancinieJeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celach przesyłania informacji (m. in. o nowych
ofertach, produktach, usługach oraz newslettera) związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o. o. na
podany adres e-mail , numer telefonu lub adres zamieszkania.
Inspektorem ochrony danych jest:Marta Lesisz-Jakubowska, dane kontaktowe: adres e-mail:
marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:
- że podanie danych jest dobrowolne,
- o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
- prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
- prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
- uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających
z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z
prowadzenia akcji promocyjnych lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane
w celach marketingowych przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania
Twojej dyspozycji.
- Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. mogą być profilowane ze
względu na Twoje preferencje (np. częstotliwości korzystania z) naszych usług - w konsekwencji częściej
otrzymasz od nas informacje np. o naszych usługach, które ostatnio lub częściej zamawiałeś lub o których nie
zdążyliśmy Cię jeszcze poinformować a mogą Cię zainteresować.
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