
Formularz zgód marketingowych 
 

1. Dane osobowe 

Imię:  

Nazwisko:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Nr PWZ / pieczątka  

 
 

2. Zgoda na działania marketingowe za pomocą urządzeń elektronicznych: 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nutrophama sp. z o.o. komunikacji marketingowej 
dotyczącej produktów i usług należących do Nutropharma sp. z o.o., w tym informacji o 
organizowanych wydarzeniach, webinarach i szkoleniach, za pomocą: 
 

(1) wiadomości SMS/MMS:  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 

(2) połączeń telefonicznych:  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 

(3) wiadomości e-mail:  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody 

 
 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nutrpharma sp. z o.o. Pani/Pana dane 
przetwarzamy, aby prowadzić działania marketingowe za Pani/Pana zgodą na podstawie 
naszego prawnie uzasadnionego interesu. Powyższe zgody są dobrowolne i mogą zostać w 
każdej chwili wycofane. Żądanie wycofania zgody najlepiej przesłać na adres 
iod@nutropharma.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzamy do czasu 
wycofania zgody lub otrzymania żądania usunięcia danych. Więcej informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych, w szczególności o Pani/Pana innych prawach, danych kontaktowych do 
naszego Inspektora Ochrony Danych oraz odbiorcach Pani/Pana danych można znaleźć w na 
odwrocie kartki. 
 
 
 

Data 
 
 

Podpis Numer zgody 
(nadaje Nutropharma) 

………………………… ………………………… ………………………… 

mailto:iod@nutropharma.pl


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NutroPharma sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A (05-

506 Lesznowola), dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 (22) 380 48 01, lub drogą elektroniczną: 

biuro@nutropharma.pl. 

 

Inspektor Ochrony Danych 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy 

o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nutropharma.pl. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, aby: 

• prowadzić bezpośrednie działania marketingowe za pomocą kanałów komunikacji, na które wyraził/a Pani/Pan zgodę. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz tzw. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO). Podanie danych i wyrażanie zgody jest dobrowolne. 

• podejmować działania zmierzające do nawiązania współpracy, w tym zawarcia i wykonania umowy, prowadzenia 

negocjacji czy rozliczeń finansowych (art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO). Podanie danych jest warunkiem zawarcia i 

wykonania umowy. 

 

Okres przechowywania Pani/Pana danych 
Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody lub otrzymania żądania usunięcia danych, chyba że 

zawarliśmy umowę i Pani/Pana dane zostaną wymienione w dokumentacji księgowo-podatkowej, którą mamy obowiązek 

przechowywać zgodnie z przepisami prawa. W takim wypadku będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres wynikający 

z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Po tym czasie możemy dalej przechowywać Pani/Pana dane, jeżeli zajdzie 

potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi. 

 

Odbiorcy Pani/Pana danych 
Pani/Pana dane przekażemy: 

• podmiotom przetwarzającym, tzn. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: dostawcom 

usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej, oprogramowania i serwisu 

FarmaProm oraz firmom zajmującym się archiwizacją lub brakowaniem naszych dokumentów, 

• innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do należytego wykonania 

zobowiązań: audytorom, bankom, kancelariom prawnym, poczcie, kurierom. 

 

Pani/Pana prawa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną, e-mailową 

lub telefoniczną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego oraz prawo do wycofana każdej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Źródło pochodzenia i kategorie Pani/Pana danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy z ogólnie dostępnych stron internetowych lub od FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k. z 

siedzibą w Krakowie (dostawca serwisu FarmaProm). Możemy przetwarzać Pani/Pana podstawowe dane identyfikacyjne, dane 

kontaktowe i dane zawodowe. 

 

Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 
Ponieważ niektóre serwery danych, które wykorzystuje nasz dostawca FarmaProm Polska sp. z o.o. sp. k., znajdują się poza 

EOG w infrastrukturze Google LLC, Pani/Pana mogą zostać przekazane do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Pani/Pana 

dane są zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej 

informacji o zastosowanych zabezpieczeniach może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane 

powyżej. 
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