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Imię i nazwisko

Adres e-mail

FORMULARZ KONTAKTOWY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Chcę skorzystać z niżej wybranego prawa związanego z przetwarzaniem moich danych przez Desa Unicum S.A.
z siedzibą w Warszawie (proszę zaznaczyć jedną z poniższych pozycji):
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych:
rezygnuję ze zgody na otrzymywanie od Desa Unicum informacji handlowej drogą elektroniczną.
rezygnuję ze zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu
składania ofert, a w szczególności w celu przesyłania na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne
materiałów promocyjnych, informacji handlowych o obiektach i usługach świadczonych przez Desa Unicum.
rezygnuję ze zgody na kontakt telefoniczny (używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu
prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Desa Unicum).
rezygnuję ze zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług
podmiotów powiązanych kapitałowo z Desa Unicum.
rezygnuję ze zgody na otrzymywanie od podmiotów powiązanych kapitałowo z Desa Unicum informacji
handlowej drogą elektroniczną.
prawo dostępu do moich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania moich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia moich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych ze względu na moją szczególną sytuację
(tylko w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu),
prawo do przeniesienia moich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Desa Unicum S.A. moich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego, w celu ich przesłania innemu administratorowi danych lub żądania, aby Desa Unicum S.A. przesłała
moje dane do innego administratora (Desa Unicum S.A. zastrzega, iż żądanie może zostać spełnione jeżeli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody).
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Uprzejmie prosimy o krótkie uzasadnienie lub doprecyzowanie powyżej dokonanego wyboru. Taka informacja pozwoli nam
lepiej i szybciej zrealizować Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Podpis)
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