………………………………………………..
(data i miejsce)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana …………………………………………………………..
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
administratora danych osobowych, którym jest Multibiuro Rzeszów spółka z o. o. z siedzibą
ul. Nadbrzeżna 7, 35-321 Rzeszów w celu realizacji oferty gospodarczej Firmy. Podaję dane
osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam się z treścią
klauzuli informacyjnej zamieszczonej poniżej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

………………………………………………..
(podpis)

Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy Panią, że przetwarzamy Pani dane osobowe. Pod pojęciem danych
osobowych rozumiemy Pani dane zawarte w formularzu ofertowym oraz zdjęcia z Pani
wizerunkiem.
Szczegóły dotyczące przetwarzania Pani danych osobowych przedstawiamy poniżej.
1. Firma Multibiuro Rzeszów spółka z o. o. z siedzibą ul. Nadbrzeżna 7, 35-321 Rzeszów
jesteśmy Administratorem Pani Danych Osobowych.
2. Pani dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) realizacji naszej oferty gospodarczej tj. obsługi na terenie kraju następujących miejsc
i wydarzeń: galerii handlowych, imprez okolicznościowych, imprez integracyjnych, imprez
jubileuszowych, bankietów, konferencji, targów, eventów, ekspozycji, degustacji, promocji
produktów (m.in. alkoholi, kosmetyków, żywności), rozdawaniu materiałów promocyjnych,
przeprowadzaniu degustacji, oprowadzaniu gości podczas imprez, rozdawaniu gadżetów
reklamowych, przeprowadzaniu konkursów, samplingu produktów na podstawie Pani zgody
(art.6 ust.1 lit. a RODO),
b) wykonania i na podstawie zawartej przez Panią z nami umowy o obsługę konkretnego
wydarzenia, wymienionego w umowie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) doboru świadczonych przez nas usług, na rzecz naszych klientów - co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej usługi - co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art.6 ust.1 lit. f RODO),
e) oferowania Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod
kątem Pani potrzeb - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust.1 lit. f
RODO),
f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit.
f RODO),
3. Informujemy Panią, że Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom na rzecz
których realizujemy usługę, która jest przedmiotem naszej działalności, o czym Panią
poinformujemy zawierając z Panią umowę. Ponadto Pani dane osobowe zostaną przekazane
Kancelarii Podatkowej, która w naszym imieniu dokonuje czynności z zakresu rozliczania
umów cywilno-prawnych.
4. Informujemy Panią, że Pani danych osobowych nie przekazujemy poza teren Polski.
5. Pani dane osobowe wynikające z wypełnionego formularza przechowujemy dla potrzeb
marketingu bezpośredniego naszych usług, do czasu aż zgłosi Pani sprzeciw względem ich
przetwarzania, w tym celu wycofa Pani zgodę jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie Pani
zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. Ponadto Pani dane osobowe pozyskane
w związku z zwarciem umowy o świadczenie na naszą rzecz usługi, przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy oraz wynikających
z przepisów prawa podatkowego.
6. Informujemy Panią, że ma Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

b) poprawiania i uaktualniania swoich danych osobowych,
c) wycofania zgody na przetwarzanie Pani danych osobowych,
d) żądania usunięcia Pani danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
7. Informujemy Panią, że Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Wysłanie przez Panią wypełnionego formularza zgłoszeniowego traktujemy w ten sposób,
że zapoznała się Pani ze wszystkimi wymienionymi powyżej klauzulami i świadomie
i dobrowolnie wyraża Pani zgodę abyśmy na zasadach wymienionych wyżej przetwarzali
Pani dane osobowe.

Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej

…………………………………………………………….
(podpis)

