UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
W PLATFORMIE B2B SIMPLEAV SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBA WE WROCŁAWIU

DANE PODMIOTU:

nazwa firmy/osoby prowadzącej działalność gospodarczą, NIP,

( wpisana do krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:. Numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, REGON )

Będąc osobą uprawnioną do reprezentowania wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej
danych osobowych , tj. imion i nazwisk pracowników/współpracowników , ich stanowisk, służbowych
adresów e-mail i numerów telefonów przez SimpleAV Sp. z o.o. w celu korzystania z Platformy B2B
zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem. Informuję, że wskazane w upoważnieniu osoby zostały o
tym fakcie poinformowane i wyraziły zgodę na takie przetwarzanie ich danych osobowych.

…………………………………………………
(data)

…………………………………………………
(podpis z podaniem imienia i nazwiska)

Jednocześnie uprzejmie informujemy Państwa jako Klientów, że wyrażając niniejszą zgodę:
 można ją w dowolnym momencie wycofać kierując informację o jej wycofaniu na adres
siedziby SimpleAV Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Uzyskane dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów dla
których je zgromadzono tj. wynikających z uzyskanego dostępu do Platformy, chyba że
obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
 Przysługuje prawo do wniesienia:
•
•
•
•
•

sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych
prawo dostępu do danych,
prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest SimpleAV Sp. z o.o. z siedzibą al. Karkonoska
10, 53-015 Wrocław.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych , prosimy
dane@simpleav.pl

o informację

pod adres:

Dane będą przetwarzane przez pracowników Administratora, nie będą podlegały procesom
profilowania, ani służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Pozyskane dane
przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celu obsługi
Platformy B2B. Czas przechowywania danych ustala się do momentu otrzymania od Klienta
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Z uwagi na to, że SimpleAV korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia
teleinformatycznego dlatego dane osobowe mogą być przekazywane poza teren UE. Zapewniamy, że
wówczas przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę z takim
podmiotem zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
=================================================================================
W/w informacje zostaną przesłane również na adresy e-milowe pracowników wskazanych jako
korzystających z platformy B2B, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji i do składania oświadczeń woli w imieniu Firmy
___________________________________________________ w zakresie objętym niniejszym
upoważnieniem.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem platformy B2B Simple AV Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła.
Jestem świadomy, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych
osób, którym udostępnię hasło i login.

_______________________________
czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa

Wskazuję domyślny adres realizacji dokonanych zamówień:

Czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmowa

Osoby Uprawnione:
L.P

Imie i nazwisko

Adres email

* w polu wpisać TAK lub NIE

Nr telefonu

Prawo do
przeglądania
oferty, stanów
magazynowych,
wgląd w ceny*

Prawo do wglądu
w dokumenty
handlowe i
zamawianie
towarów w
imieniu firmy*

Prawo do
wskazania
adresów
dostawy*

Otrzymywanie
newslettera *

Podpis

