FORMULARZ
Dane firmy, które umieszczone będą na internetowej stronie firmy Phonak – www.phonak.com.pl
1. Nazwa firmy

2. Ulica
3. Kod pocztowy
4. Miasto
5. Telefon 1
6. Telefon kom
7. Fax
8. E-mail
9. www




-

 / --
 --
 / --



10. Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

Prosimy przed podpisaniem formularza zapoznać się z klauzulą informacyjną dostępną na
drugiej stronie niniejszego formularza.
Klauzula zgody
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sonova Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-139), pl. Bankowy 1, w celu umieszczenia danych kontaktowych na stronie
www.phonak.com.pl
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam(-em) się z zał czon 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.

…………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej

………………………..
pieczątka firmy

Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Sonova
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-139), pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22
7491900
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Zakres podanych przez Państwa danych jest dobrowolny i może obejmować tylko niektóre pola
formularza. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia ich na stronie www.phonak.com.pl

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest udzielona zgoda.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali do momentu dobrowolnej pisemnej rezygnacji
z zamieszczania ich na stronie www.phonak.com.pl. Ponadto dane osobowe mogą być
przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te
mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Mają Państwo prawo:
(1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych
osobowych,
(2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do 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) wniesienia skargi 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.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą jedynie podmioty
dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe
nie podlegają żadnej czynności profilowania ani nie są przekazywane do państw trzecich.

