DOSTĘP DO SYSTEMU ENEL-MED ON-LINE
ORAZ KOMUNIKACJA OFERT SPECJALNYCH
Miejscowość i data: ………………………………….......…………………………………

POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ PONIŻSZYCH DANYCH:
IMIĘ I NAZWISKO: …………………….........………………………………………..………………….……

PESEL: …………………………………………………………………………….........…………

TELEFON KOMÓRKOWY: …………………………………………………………………………………

ADRES E-MAIL: ………………………………………………………………………………

I WYRAŻAM ZGODĘ NA:
TAK

NIE 	przetwarzanie przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. podanych przeze mnie danych osobowych, w celu uzyskania i utrzymania
dostępu do systemu ENEL-MED on-line, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Centrum Medyczne ENEL-MED SA z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524 (00-195 Warszawa) (ENEL-MED), jako Administrator danych informuje, że podane przez Panią/
Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania i utrzymania dostępu do systemu ENEL-MED on-line, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania z systemu ENEL-MED on-line, w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane medyczne.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

Czytelny podpis: …………………….........…..................................................…………………………
Podpis pracownika ENEL-MED: ………………………………………………...............................

WYRAŻAM ZGODĘ NA:
TAK

NIE	przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa w celu marketingu własnych produktów i usług ENEL-MED.*

TAK

NIE	otrzymywanie od ENEL-MED informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu (SMS).

TAK

NIE	używanie przez ENEL-MED telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

TAK

NIE	przekazanie przez ENEL-MED moich danych osobowych podanych w formularzu spółce Jovimed Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie, ul. Zachodnia 37 oraz innym podmiotom z grupy ENEL-MED, oraz na przetwarzanie
tych danych przez te podmioty, w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów.

TAK

NIE	przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez ENEL-MED w celu marketingu produktów i usług
podmiotów trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od ENEL-MED informacji handlowych w rozumieniu
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną dotyczących produktów i usług tych
podmiotów trzecich na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu (SMS).

Czytelny podpis: …………………….........…..................................................…………………………
Podpis pracownika ENEL-MED: ………………………………………………...............................
* niezbędne jest zaznaczenie tej zgody dla ważności pozostałych zgód.
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524 (00-195 Warszawa) (ENEL-MED), jako Administrator danych informuje, że pod warunkiem
udzielenia przez Panią/Pana stosownych i odrębnie wyrażanych zgód, podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu własnych produktów i usług
ENEL-MED oraz w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, a także w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
a marketing bezpośredni będzie kierowany na Pani/Pana telekomunikacyjne urządzenie końcowe, np. telefon, komputer. Podane dane będą przetwarzane również w celach kontaktowych
i statystycznych. Podane dane mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy ENEL-MED w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
Jednocześnie Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. informuje, że udzielenie pierwszych trzech zgód umożliwi otrzymywanie przez Panią/Pana informacji o usługach świadczonych
przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., o warunkach ich udzielania oraz nowych placówkach.

