ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ
Oświadczenie obejmujące zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Baltic
Estate z siedzibą w Gdańsku -w celach związanych z obsługą transakcji dokonywanych w ramach działalności
gospodarczej Administratora i jego współpracowników, co obejmuje: cele kontaktowe, handlowe i
marketingowe, oraz w celach zawarcia i wykonywania na moją rzecz umowy o świadczenie usług/sprzedaż
towarów, w celu zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej www.balticestate.pl oraz w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowany o tym, że:
1. administratorem moich danych osobowych jest Baltic Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul.
Azymutalnej 9, KRS: 0000828951, REGON: 385550972, NIP: 5842791364, z którym mogę się skontaktować listownie
pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila na adres biuro@balticestate.pl lub dzwoniąc pod numer +48 797
019 628.
2. podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda, która może być w każdym momencie przeze mnie wycofana w
dowolnej formie,
3. wycofanie przeze mnie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem,
4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty
zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi doradztwa, usługi księgowe, usługi
prawne, a także organy administracji publicznej i sądy,
5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,
6. dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia albo wygaśnięcia zgody, chyba, że istnieje inna niż zgoda
podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych,
7. mam prawo domagać się od Administratora dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
8. mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
9. podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, lecz warunkiem zawarcia umowy, nie jestem
zobowiązana/y do ich podania, ponoszę konsekwencje niepodania tych danych wyłącznie w postaci niemożności
świadczenia na moją rzecz usług/sprzedaży mi towarów,
10. administrator nie podejmuje wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

______________________________
(data, imię i nazwisko)

