
Zgoda na komunikację marketingową i profilowanie

Chcę otrzymywać spersonalizowaną komunikację marketingową od Dealera BMW - GAZDA Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Pszczynie adres:  43-200  Pszczyna,  ul.  Bielska  31  c,  zarejestrowaną  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000325042, NIP: 6381272275, kapitał zakładowy 50.000 zł. za pośrednictwem:

 
 poczty elektronicznej na adres e-mail: .......................................................

 telefonu: .......................................................

 komunikatorów internetowych: .......................................................

 Przez komunikację marketingową rozumie się przekazywanie informacji o produktach, usługach, nowościach, programach
lojalnościowych,  promocjach,  konkursach,  organizowanych  wydarzeniach,  a  także  ofertach  handlowych  i  propozycjach
nabycia produktów i usług. Komunikacja marketingowa może mieć charakter spersonalizowany, to jest produkty i/lub usługi
mogą  być  dobierane  przez  Dealera  BMW  pod  kątem  potencjalnych  potrzeb  i  zainteresowań  klienta,  w  tym  także  z
wykorzystaniem procesów automatycznych. W szczególności Dealer BMW tworzyć może indywidualny profil klienta, dzięki
któremu klient będzie mógł otrzymywać komunikację marketingową o odpowiedniej treści.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (RODO). W zależności
od wskazanego sposobu komunikacji, podstawą prawną komunikacji marketingowej są ponadto: 
 w przypadku podania numeru telefonu: art. 172 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (tekst

jednolity z 14.09.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1954),
 w przypadku podania adresu e-mail i/lub komunikatora internetowego: art.  4 i 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 13.12.2018 r. Dz. U. 2019 poz. 123).

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z przepisami 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 (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej:  „Administrator”)  jest  Dealer  BMW -  GAZDA Group Sp.  z o.o.  z siedzibą w

Pszczynie adres: 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 31c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000325042,
NIP: 6381272275, kapitał zakładowy 50.000 zł. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych oraz korzystania  z  praw związanych z  przetwarzaniem
danych możecie  kontaktować  się  na  adres  email: iod@bmw-gazda.pl  lub  pisemnie na  adres  Administratora  z  dopiskiem „Dane
osobowe”. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) marketingu  bezpośredniego  produktów  i  usług,  organizacji  programów  lojalnościowych,  szkoleń,  konkursów  oraz  akcji

promocyjnych; podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
b) dobierania  informacji  handlowej  o  produktach  i  usługach  oferowanych  przez  Administratora  pod  kątem  Państwa  potrzeb,

zainteresowań, skłonności do zakupu (profilowanie); podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a
RODO;

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być
przekazywane  kontrahentom  Administratora  o  ile  przekazanie  danych  pozostaje  w  związku  z  dobieraniem  i  przekazywaniem
informacji  handlowej  o  produktach  i  usługach,  podmiotom  uczestniczącym  w  organizacji  konkursów,  akcji  marketingowych  i
programów lojalnościowych, dostawcom usług IT, firmom kurierskim.

5. Zebrane  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  odbiorców  znajdujących  się  w  państwach  poza  Europejskim  Obszarem
Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

6. Dane  osobowe  przetwarzane  w  zakresie  komunikacji  marketingowej  będą  przetwarzane  przez  czas  jej  prowadzenia  przez
Administratora nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na jej przesyłanie. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie
Państwo prawo cofnięcia zgody przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia
skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych w celu komunikacji marketingowej jest dobrowolne.
9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

.........................................................................................
Data, podpis klienta


