FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAKUPU ZE ZNIŻKĄ EDUKACYJNĄ
Imię i nazwisko klienta:

Telefon kontaktowy:

POLE OBOWIĄZKOWE

STUDENT

NAUCZYCIEL

Adres e-mail:

Ulica, nr budynku, nr mieszkania:

POLE OBOWIĄZKOWE

Kod pocztowy, miasto:

POLE OBOWIĄZKOWE

Nazwa i adres szkoły/wyższej uczelni/instytucji:

POLE OBOWIĄZKOWE

ZAZNACZ I PODPISZ OBOWIĄZKOWO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ZE ZNIŻKĄ EDUKACYJNĄ:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży z rabatem edukacyjnym. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, przy
czym po tym okresie dane mogą być przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy polegającej na sprzedaży zamówionych produktów. Brak
zgody na przetwarzanie danych, w szczególności: imienia, nazwiska, do adresu korespondencji (lub ich zmiana), a także nazwy i adresu
szkoły/wyższej uczelni/instytucji może uniemożliwić wykonanie zamówienia. W przypadku wyboru doręczenia przesyłki w sposób
inny niż osobisty Cortland Sp. z o.o. zobowiązana będzie przekazać dane osobowe do wybranego kuriera lub operatora pocztowego.
Data

Podpis

ZGODA NA NEWSLETTER/INFORMACJE HANDLOWE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz spersonalizowanej
informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od administratora.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
w celu przesłania spersonalizowanej informacji handlowej. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to
wymagane dla realizacji ww. celu, przy czym po tym okresie dane mogą być przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia
roszczeń. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy.

Data

Podpis

ZGODA NA CELE MARKETINGOWE I STATYSTYCZNE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Dane
będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to wymagane dla realizacji ww. celu, przy czym po tym okresie dane mogą być
przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz
jest niezbędne do realizacji ww. celu.  

Data

Podpis

Administratorem danych osobowych jest Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000031468, NIP: 778-004-36-83, REGON: 630008749.
Dostęp do przekazanych danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Cortland Sp. z o.o., a także podmioty współpracujące
z Cortland oraz świadczące na rzecz Cortland Sp. z o.o. usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe, prawne. Dane osobowe
mogą zostać również przekazane do Apple Sales International Hollyhill z siedzibą w Irlandii, Hollyhill Industrial Estate, Cork, w szczególności w celu realizacji
obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, który dostępny jest pod adresem e-mail: rodo@cortland.pl oraz numerem telefonu: + 61 66 90 200. Cortland Sp. z o.o. informuje, że przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając maila
(dane_osobowe@cortland.pl) lub pismo pod adres: Cortland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-122) ul. Zgoda 38. Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych określone są w polityce prywatności i plików cookies oraz w regulaminie sklepu internetowego, które dostępne są na stronie internetowej Cortland. Sp. z o.o.:
https://www.cortland.pl/polityka-prywatnosci.html, https://www.cortland.pl/regulamin250518.html, a także w każdym salonie Cortland. Sp. z o.o.

