Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - działania marketingowe

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-091 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000088433, NIP 9730421440 (dalej UEiG), e-mail: biuro@unimot-eig.pl

2.
•

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
w celu marketingu bezpośredniego usług własnych - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes UEiG (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, o ile zostały przez Pana/Panią udzielone - podstawą prawną
przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy poprzez przygotowanie oferty handlowej na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b 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).

•
•

3.
•
•
•

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
podmiotom świadczącym na rzecz UEiG usługi niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie z
Panią/Panem umowy, takie jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, pośrednictwo w zawieraniu umów,
usługi prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, firmy weryfikujące i zabezpieczające limity kupieckie,
dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
• niezbędny do zawarcia umowy;
• do momentu wycofania zgody. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Zgodę może
Pan/Pani wycofać kontaktując się pod adresem podanym w pkt. 1;
• do momentu wyrażenia sprzeciwu - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie
usprawiedliwionego interesu UEiG.

5.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO .

7.

W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UEiG przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, UEiG prosi o
wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

8.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy oraz przygotowania oferty
handlowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez UEiG jest brak możliwości zawarcia
umowy oraz przygotowania oferty handlowej.
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