Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie marketingowym
Administratorem danych osobowych jest Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Modlińska IzabelinDziekanówek 11, 05-092 Łomianki („Administrator”):
Dane osobowe przetwarzane są w celu dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich
jak newsletter, oferta handlowa, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody.
Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy Monnoyeur
i Caterpillar, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze rozwiązań IT, archiwizacji i
niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
Administrator zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, gdzie mieści się siedziba Caterpillar. Przekazanie następuje w związku z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady
będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Bergerat
Monnoyeur Sp. z o.o. w celu otrzymywania na wskazany przeze mnie adres e-mail i numer telefonu informacji o
charakterze marketingowym, w tym w szczególności newslettera, informacji handlowych i przeprowadzania
ankiet satysfakcji Klientów.
Informujemy, że wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę lub ją zmienić,
kierując informację o jej wycofaniu lub zmianie na adres: aktualizacja.rezygnacja@b-m.pl. Wycofanie lub
zmiana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem lub zmianą.

