
   
Data i podpis 

 
ZGODA NA WYSYŁANIE NEWSLETTERA I MARKETING BEZPOŚREDNI 

 
Imię i nazwisko  ...............................................................................................................................................................................  

Adres mailowy*:  .............................................................................................................................................................................  

Telefon*:  .........................................................................................................................................................................................  

Tak  Nie Chcę zapisać się na newsletter i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania 

poprzez e-mail lub SMS informacji marketingowych*. 

Tak  Nie Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail/SMS)*. 

Tak  Nie Zgadzam się na przesyłanie informacji i ofert w ramach marketingu bezpośredniego za pomocą 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (np. komputera, telefonu)*. 

* pola, których wypełnienie albo zaznaczenie jest niezbędne w celu otrzymywania informacji marketingowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Sobczyk-Smereczyńska, tj. osoba fizyczna prowadząca w ramach 
działalności gospodarczej Instytut Medycyny Estetycznej i Anti–Aging, posiadająca nr NIP 7542936871, adres do doręczeń: ul. Bajkowa 
1C, 45-940 Opole, dalej jako: Administrator. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania poprzez e-mail lub SMS informacji marketingowych dotyczących usług i 
towarów oferowanych w ramach działalności Instytutu Medycyny Estetycznej i Anti – Aging’u, w oparciu o Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO]. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego jest niezbędne w celu 
otrzymywania informacji marketingowych a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości otrzymywania newslettera. Wyrażenie ww. 
zgód jest dobrowolne. 

Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić 
ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących 
na rzecz Administratora usługi informatyczne, hostingowe oraz marketingu bezpośredniego (w postaci wiadomości e-mail oraz SMS). 

Ponadto, podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego 
obowiązujące przepisy prawa. 

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do przeniesienia danych do innego administratora.  

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: 
kontakt@imeiaa.pl 

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


