Formularz Rekomendacji
Dane Osoby Rekomendującej
imię:

nazwisko:

adres zamieszkania:
telefon kontaktowy:

adres e-mail:

Dane Rekomendowanej Inwestycji

(uzupełnij tylko te dane, które znasz, abyśmy mogli przyporządkować inwestycję do Ciebie)

rodzaj inwestycji:
miejscowość:

ulica:

numer działki:

obręb:

numer:

Nagrodę pieniężną w kwocie 2000,00 PLN proszę przekazać na:
mój numer konta:
nazwa banku:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Formularzu Rekomendacji na potrzeby realizacji
Programu Rekomendacyjnego „Nasza budowa – Twoja nagroda” przez Spółkę pod firmą ECA DESIGN Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzibą we Wrocławiu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług ECA
DESIGN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu („Administrator”) w szczególności na informowanie mnie o ofertach i
aktualnościach, analizowanie moich osobistych preferencji, aktywności i zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej
dopasowane treści i oferty (profilowanie), w tym na tworzenie mojego profilu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania przez Administratora (marketing
bezpośredni) informacji marketingowych oraz handlowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany
przeze mnie w Formularzu Rekomendacji adres e-mail i/lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS na podany
przeze mnie w Formularzu numer telefonu.
Akceptuję Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych
osobowych.
*- pole obowiązkowe

………………………………………………
Podpis osoby Rekomendującej

KLAUZLA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH OSOBY REKOMENDUJĄCEJ
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ECA DESIGN Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego
113/2. Możesz skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail: oferty@ecadesign.pl lub pod numerem telefonu: 71 307 11 56, adres do
korespondencji: 50-504 Wrocław, ul. Jesionowa 50/1.
2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:
a) udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
1) w celu realizacji Programu Rekomendacyjnego „Nasza budowa – Twoja nagroda”, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji,
2) w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, analizowanie Twoich osobistych preferencji, aktywności i zainteresowań, aby
przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty (profilowanie), w tym tworzenie Twojego profilu,
3) przesyłania przez nas informacji marketingowych oraz handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i/lub przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, poprzez komunikację za pomocą telefonu i wiadomości
SMS/MMS na podany przez Ciebie numer telefonu;
b) Twojego zainteresowania naszym Programem Rekomendacyjnym „Nasza budowa – Twoja nagroda” (art.6 ust.1 lit. b RODO), w celu
przeprowadzenia przez nas programu o charakterze marketingowym, którego przebieg reguluje regulamin;
c) ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe), w
celu prowadzenia rozliczeń należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i
reklamowymi oraz archiwizowania ww. dokumentów księgowych przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości);
d) naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze
marketingowym, promocyjnym i reklamowym (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne abyś mógł uczestniczyć w Programie Rekomendacyjnym „Nasza
budowa – Twoja nagroda”. Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz nam Twoich danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wziąć udziału w
Programie Rekomendacyjnym „Nasza budowa – Twoja nagroda”. Dodatkowo w sytuacji nieudzielenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych,
bądź jej późniejszego wycofania, jak również w przypadku wniosku o zmianę / usunięcie Twoich danych, stracisz możliwość uczestniczenia w
działaniach marketingowych oraz otrzymywania informacji marketingowych i handlowych.
5. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. W
przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie:
a) udzielonej przez Ciebie zgody, przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody,
wniesienia sprzeciwu, bądź żądania usunięcia Twoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
b)Twojego zainteresowania naszym Programem Rekomendacyjnym „Nasza budowa – Twoja nagroda”, przechowujemy je przez okres
obowiązywania Programu Rekomendacyjnego „Nasza budowa – Twoja nagroda” do momentu rozstrzygnięcia Programu;
c) ciążącego na nas obowiązku prawnego, przechowujemy je przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego, nie dłużej niż do
upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa;
d) naszego prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikającego z
obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, gdy Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe. W
przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo
do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody marketingowej i/lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu
na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem. W przypadku złożenia przez Ciebie sprzeciwu
przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ww. celach, jeżeli Twój sprzeciw będzie uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłeś. Wyżej wymienione prawa możesz realizować poprzez wysłanie wiadomości na adres: oferty@ecadesign.pl.
7. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione za Twoją zgodą innym Administratorom (np. podmiotom wspierającym nasz marketing produktów
i usług), podmiotom przetwarzającym Twoje dane na nasze zlecenie (np. agencjom marketingowym, podmiotom obsługującym nasze systemy
teleinformatyczne) oraz gdy będziemy zobowiązani do przekazania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np. Urzędom Skarbowym).
8. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, szczegółowo określonych w pkt 2 a
ppkt 2 i 3 niniejszej klauzuli, Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystane jako
podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji, w celu określenia możliwości sprzedażowych dla Administratora, w tym mogą służyć profilowaniu.
Jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, czy też istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie polega na
przetwarzaniu Twoich danych osobowych (także w sposób zautomatyzowany) poprzez analizowanie Twoich osobistych preferencji, aktywności i
zainteresowań, aby przedstawić najtrafniej dopasowane treści i oferty dla Ciebie, w tym pozwala na tworzenie Twojego profilu.
9. Aktualnie nie przekazujemy twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości będziemy chcieli przekazać Twoje dane
osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisje Europejską lub innego
instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Masz prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.
10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznasz, że
przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszyliśmy przepisy dotyczące ich ochrony.

