Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w
celu realizacji przesłanego zgłoszenia.
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych danych
osobowych jest firma LACTALIS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000098562, NIP 5211002843, REGON 010741651, kapitał zakładowy 49.972.000 PLN.
Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną
przeze mnie wiadomość.
Dane te nie będą dołączone do listy marketingowej lub podobnej listy mające na celu promocję
produktów i usług administratora. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, Przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1

Aneks nr 2 KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
W ZWIĄZKU Z WYPEŁNIENIEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO
DO ZAŁĄCZNIKA NR 17 DO POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WZÓR POLITYKI PRYWATNOŚCI

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LACTALIS POLSKA sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7, 02-604 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098562, NIP 5211002843, REGON 010741651,
kapitał zakładowy 49.972.000 PLN.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych, którym jest odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie
formularza kontaktu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody
wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla
świadczenia usługi, nie dłużej niż 3 miesiące od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi
na zapytanie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Skorzystanie przez Panią/Pana z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji
wskazanych celów.
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