
F O R M U L A R Z  
 
Informacje zawarte w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane do celów związanych 
z Państwa uczestnictwem w internetowych sesjach szkoleniowych on-line. Prosimy
podać dane dla każdego sklepu/oddziału na osobnym formularzu. 

Informacje ogólne 

1. Nazwa firmy        
 

2. Adres oddziału  
 

3. Telefon do oddziału   / - -  
4. E-mail oddziału  

Informacje dotyczące wyposażenia i Internetu* 

5. Łącze internetowe DSL  Neostrada      Szybkość ……………..… Kb/s 
6. Słuchawki Z mikrofonem     Bez mikrofonu     Brak   
7. Głośniki Tak        Nie  

* zaznaczyć krzyżykiem odpowiednie pole  

---------------------- --     ---------------------- 
Data, i podpis osoby upoważnionej     Pieczątka firmy 

Prosimy przed podpisaniem 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 utworzenia konta e-learningowego
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałam(-em) się z załączoną 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.

36arutkowska
Stempel



KLAUZULA�INFORMACYJNA���

Podanie�danych�osobowych�w�powyższym�formularzu�jest�dobrowolne,�jednak�niezbędne�w�celu�uczestniczenia�w�szkoleniach�
Phonak� eLearn,� w� tym� w� szczególności� w� celu� udziału� w� interaktywnych� seminariach,� posiadania� dostępu� do� zasobów�
szkoleniowych.�

Informujemy,� że� administratorem� podanych� przez� Państwa� danych� osobowych� jest� Sonova� Polska� Sp.� z� o.o.� z� siedzibą��
w�Warszawie,�pl.�Bankowy�1,�00-139�Warszawa�nr�tel.�22�7491900��

KATEGORIE�PRZETWARZANYCH�DANYCH�OSOBOWYCH�

Państwa� dane� osobowe� (nazwa� użytkownika,� adres� e-mail,� adres� firmy,� telefon� do� biura)� przetwarzamy� w� celu�
założenia��i�korzystania�przez�Państwa�z�konta�w�serwisie�Phonak�eLearn.�Państwa�dane�osobowe�przetwarzane�będą�w�zakresie�
podanym� w�formularzu.�Dzięki�tym�danym�zostanie�założone�konto,�które�umożliwi�Państwu�udział�w�sesjach�internetowych�
prowadzonych�on-line�czyli�tzw.�spotkaniach�typu�livemeeting.�

PODSTAWY�PRZETWARZANIA�DANYCH�OSOBOWYCH�

Podstawą�przetwarzania�Państwa�danych�osobowych�jest�nasz�prawnie�uzasadniony�interes�o�którym�mowa�w�art.�6�ust.�1�lit.�b�
RODO� (czynności� niezbędne� do� wykonania� umowy,� której� stroną� jest� osoba,� której� dane� dotyczą,� lub� do� podjęcia�
działań� na�żądanie� osoby,� której� dane� dotyczą,�przed�zawarciem� umowy),� art.6� ust.� 1� lit.� f� RODO� tj.� zapewnienie�
poprawnego�funkcjonowania�Państwa�konta�w�serwisie�Phonak�eLearn,�w�szczególności�zapewnienie�możliwości�korzystania�
z�materiałów�szkoleniowych,� a� także� ewentualne� ustalenie,� dochodzenie� lub� obrona� potencjalnych� roszczeń� (np.� ochrona�
praw� autorskich��w�przypadku�niewłaściwego�korzystania�z�naszych�materiałów).��

OKRES�PRZECHOWYWANIA�DANYCH�

Co� do� zasady� Państwa� dane� osobowe� przechowujemy� do� momentu� złożenia� wniosku� o� usunięcie� konta� 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.��

PRAWA�OSOBY,�KTÓREJ�DANE�DOTYCZĄ�

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�Państwo�prawo�także:��

(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 i nie
planujemy przekazywać ich do państw trzecich. Gdyby jednak do tego doszło odbiorcami przetwarzanych przez
Administratora danych osobowych mogą tylko 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
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.


