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ENVO sp. z o.o. – WŁAŚCICIEL MARKI PEREKO®

Siedziba Zarządu
Head office
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
POLAND

Zakład produkcyjny
Manufacturing plant
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLAND

tel. +48 413897100
fax +48 413897101
www.pereko.pl
www.kociol-indukcyjny.pl
e-mail: bok@pereko.pl
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REGULAMIN

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Envo Sp. z o.o., ul. Radomska 76, 
27-200 Starachowice kontakt pod adresem email: biuro@grupaenvo.pl, lub telefonem: 
48 413897100.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@klikom.net

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat lub do odwołania 
zgody.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dystrybutorzy upoważnieni do 
montażu, ofertowania usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, pełna lista dostępna jest na żądanie 
państwa pod adresem bok@pereko.pl

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane podlegają profilowaniu zautomatyzowanym na podstawie lokalizacji 
(kod pocztowy) w celu przekazania danych najbliższemu Pani/Panu dystrybutorowi 
firmy ENVO Sp. z o.o., dane przekazane służyć będą przedstawieniu najkorzystniejszej 
oferty

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pełnych danych 
może skutkować niemożliwością otrzymywania informacji zwrotnej.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w otrzymywania ofert marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENVO sp. z o.o. moich danych osobowych 
wskazanych w niniejszym formularzu w celach sprzedaży i marketingu bezpośredniego 
własnych produktów i usług.

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni ENVO sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Oświadczam, że zatwierdzając formularz potwierdzam pełnoletność.

https://kociol-indukcyjny.pl

