Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia
OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Avrio Media sp. z o.o. w celach
marketingowych:
tak / nie*
nieprawidłowe skreślić
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych. Dane osobowe do przetwarzania w celach marketingowych podałam/łem
dobrowolnie. Złożenie wniosku i wydanie warunków przyłączenia nie jest uzależnione od udzielenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
Data i podpis:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
(RODO), Avrio Media sp. z o.o. informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych Wnioskodawcy;
2. Dane osobowe Wnioskodawcy przetwarzane są na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku ze złożeniem Wniosku o wydanie warunków
przyłączenia, w celu wydania warunków przyłączenia do systemu gazowego w związku z
podjęciem działań przed zawarciem umowy o przyłączenie, na żądanie Wnioskodawcy dane te będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na
Avrio Media sp. z o.o., okres niezbędny do wydania warunków przyłączenia oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wydaniem warunków przyłączenia,
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z obsługą ewentualnych skarg, reklamacji oraz
zgłoszeń - dane te będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy,
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z realizacją celów marketingowych. Przetwarzanie tych
danych odbywa się na podstawie zgody Wnioskodawcy i będą one przechowywane do
wycofania zgody;
3. Dane osobowe Wnioskodawcy mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom
doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi
współpracuje Avrio Media sp. z o.o. i będą przechowywane przez okres niezbędny dla
realizacji żądania zawartego we Wniosku o wydanie warunków przyłączenia;
4. Wnioskodawca posiada prawo do żądania od Avrio Media sp. z o.o. dostępu do danych
osobowych dotyczących Wnioskodawcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania zgodnie z art. 15-18 RODO;
5. Wnioskodawca posiada na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych;
6. Wnioskodawca posiada prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO;
7. Wnioskodawca posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych w dowolnym momencie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
8. Wnioskodawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
zgodnie z art. 77 RODO;
9. Podanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jest niezbędne do złożenia Wniosku o
wydanie warunków przyłączenia i stanowi warunek realizacji żądania zawartego w tym
wniosku. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, a
Wnioskodawca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji niepodania tych danych.

