
   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 

 
Szanowna Pani, Szanowny Panie, 
uprzejmie prosimy o czytelne wypełnienie krótkiego formularza dotyczącego Pani/Pana danych osobowych oraz 
zapoznanie się z przedstawionymi poniżej podstawowymi informacjami na temat zasad przetwarzania danych 
osobowych przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.  
 
Imię i nazwisko: ______________________________________ 

Adres e-mail: ______________________________________ 

Numer telefonu kontaktowego: ______________________________________ 

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej „RODO”, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR uprzejmie informuje o następujących 

zasadach przetwarzania danych osobowych. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w 

Strzelcach przy ul. Głównej 20, dalej „my”. Dane kontaktowe: 

• adres: ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, 

• e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl, 

• telefon: +48 24 356 6900. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Celem, dla którego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jest prowadzenie przez nas działań marketingowych. 

W ramach naszych działań marketingowych będziemy informować Panią/Pana m.in. o działalności naszej firmy, 

naszych ofertach, produktach, usługach oraz prowadzonych przez nas akcjach promocyjnych czy wydarzeniach. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.  

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe trzem grupom odbiorców: 

• osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp 

do Pani/Pana danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe, 

• podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. 

obsługa informatyczna, działania marketingowe, obsługa prawna, 

• innym odbiorcom danych, np. kurierom, o ile wynika to z przepisów prawa.  

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony tylko i wyłącznie od Pani/Pana woli.                           

W dowolnym momencie może Pani/Pan wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich 

danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na dane 

kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Pani/Pana 

danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Pani/Pana dalszych działań marketingowych.  

Informacja o prawach 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• wycofania zgody w każdym momencie, z zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu  na 

zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonamy na  podstawie  Pana/Pani zgody  przed  

jej cofnięciem, 

• dostępu do treści swoich danych osobowych, 

• sprostowania tych danych, 



• usunięcia danych osobowych, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne w celu realizacji ww. 

celów. 

 

II. ZGODY 

Jeżeli akceptuje Pani/Pan przedstawione warunki przetwarzania swoich danych osobowych, uprzejmie prosimy 

o zaznaczenie znakiem „X” pierwszego z poniższych okienek. Prosimy również o wyrażenie zgody na przesyłanie 

informacji handlowych i innych materiałów informacyjnych na temat naszej działalności oraz naszych produktów 

i usług drogą elektroniczną, stawiając znak „X” w drugim okienku, a także na używanie telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych dla celów prowadzonej przez nas działalności marketingowej. Umożliwi nam to dalszą 

komunikację z Panią/Panem za pośrednictwem poczty e-mailowej oraz telefoniczną celem nawiązania 

potencjalnej współpracy.  

Informujemy jednocześnie, że wyrażone zgody można wycofać w każdym momencie, kontaktując się z nami 

listownie lub drogą elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w treści informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

 

Zapoznałem się i zrozumiałem treść przedstawionej powyżej mi informacji dotyczącej zasad przetwarzania 

danych osobowych. 

□ Tak     □ Nie 

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach 

informacji handlowych i innych materiałów informacyjnych na temat działalności tej firmy oraz jej usług i 

produktów drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Informacje, o których mowa, będą 

przesyłane na podany w treści formularza adres poczty elektronicznej.  

□ Tak     □ Nie 

 

Wyrażam zgodę na używanie przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR z siedzibą w Strzelcach 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów prowadzenia przez ten 

podmiot działań marketingowych zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).  

□ Tak      □ Nie 

 

 

______/______/____________   ________________________ 

data       czytelny podpis 

 

Prosimy o przekazanie tego formularza Przedstawicielowi Handlowemu lub wysłanie na adres: Hodowla Roślin 

Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR – Dział Marketingu; 99-307 Strzelce, ul. Główna 20. 


