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F O R M U L A R Z  

 
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać POUFNE informacje DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, prosimy o wypełnienie niniejszego 
formularza. Informacje zawarte w niniejszym  formularzu pozwolą nam na lepszy kontakt z Państwem. 
 

Informacje poufne – na adresy podane poniżej będą wysyłane informacje dotyczące promocji, nowych cen, warunków 
współpracy itp. Proszę wpisać adresy tylko tych osób które są przez Państwa upoważnione do otrzymywania tego typu 
informacji. Proszę zwrócić uwagę, że każda z upoważnionych osób powinna dobrowolnie wyrazić zgodę na 
przetwarzanie jej danych osobowych składając podpis obok swoich danych oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną 
dostępną na drugiej stronie niniejszego formularza. 

 

Imię  
i nazwisko 

Stanowisko 
/funkcja 

Telefon Adres e-mail 
Data i podpis osoby 
wyrażającej zgodę * 

 
 

  
 

    
 

    
 

 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sonova Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych 

(imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) w celu przesyłania na mój adres e-mail lub przekazywania telefonicznie 

informacji dotyczących produktów marki Phonak (np. informatory, cenniki, oferty promocyjne, prezentacje 

multimedialne). 

2) Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania  

i usuwania. 

3) Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak podpisu uniemożliwi wysyłanie informacji na podany adres email. 

 

 
Prosimy zaznaczyć charakter przekazanych w formularzu danych zaznaczając jedna z opcji poniżej: 
 
 
       
 
 

 
 
 
Upoważniam wymienione w formularzu osoby do otrzymywania od Sonova Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa, wszelkich informacji o charakterze poufny. 
 
 
 
________________________________ 
 Data i podpis osoby upoważnionej  Pieczątka firmy 
 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Ustawy z dnia 16 lipca 
2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z zm.). 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 
 

 

* 

Uaktualnienie danych: 

Zastąpią/zmienią dane już istniejących pozycji w bazie lub 

zostaną dodane jako nowe pozycje. Inne, niewymienione  

w formularzu dane pozostaną niezmienione 

Nowe dane kontaktowe: 

Zastąpią wszystkie pozycje kontaktów istniejące  

w bazie. Uwaga: dotychczasowe zostaną usunięte. 
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Klauzula informacyjna 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonova Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 

 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.  

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, stanowisko/funkcja) zostały nam podane 

bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa 

pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe  

w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być 

przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail. 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo 

prowadzą jednoosobowa działalność gospodarcza) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy 

dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń).  

Co do zasady Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały 

zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być 

przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne  

w charakterze dowodu.  

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają 

charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności. 

Mają Państwa prawo także: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych 

osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, 

które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 

odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać 

przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub 

umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które 

posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, 

(6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: dane.osobowe@sonova.com lub adres siedziby 

Administratora podany powyżej.  

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy 

teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.   

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej do której należy 

Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych. W takich przypadkach dopilnujemy 

stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich 

mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE. 

 


