Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:

1.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest CHOGI Mariusz Chodorowski, Chodory 31a, 18-106
Turośń Kościelna, e-mail: biuro@chogi.pl, tel.: 85 663 16 94.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem Danych.
3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji
na temat dostępnych usług oferowanych przez CHOGI Mariusz Chodorowski.
4. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie,
tj. do czasu wycofania zgody.
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych jest niezbędne do przekazywania informacji o dostępności usług oraz towarów do
sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi przesyłanie informacji w powyższym zakresie.
10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu dotyczącym preferencji w zakresie oferowanych pojazdów do wynajmu
i sprzedaży w celu dostosowania do Pani/Pana osoby oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, tj. w celu przesyłania
informacji na temat dostępnych usług oferowanych przez CHOGI Mariusz Chodorowski.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od CHOGI Mariusz Chodorowski, Chodory 31a,
18-106 Turośń Kościelna, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

na adresy e-mail ………………………………………………………………… oraz nr telefonu……………………………………………………..
Wiem, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.
Wiem, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równie łatwe jak
jej wyrażanie i może odbyć się m. in. poprzez złożenie takiego oświadczenia w biurze Administratora Danych, tj.
przy ul. Przemysłowej 2 w Księżynie, bądź też na adres e-mail: biuro@chogi.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Oświadczam, iż jestem osobą upoważnioną przez właściciela firmy do podpisywania dokumentów
w zakresie wykonywanych przeze mnie obowiązków pracowniczych.

………………………………………………………….
(data i czytelny podpis)

