FORMULARZ ZGODY
Imię i nazwisko: _________________________________
Adres e-mail: ___________________________________
Numer telefonu: ________________________________
Województwo: __________________________________
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu,
przez Współadministratorów tj. Grupę ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) oraz ANG Biznes
S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1 w celach związanych z wykonywaniem
usług pośrednictwa finansowego, jak również usług z tym związanych.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Współadministratorów
tj. Grupę ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia oraz ANG Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Dziekońskiego 1, podanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych tj.
przesyłania ofert promocyjnych oraz informacji o nowych produktach i usługach na podany
przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu.
1. Współadministratorami danych osobowych jest Grupa ANG S.A. (dawniej ANG
Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz
ANG Biznes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
(„Współadministratorzy”).
2. Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) powołała Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@grupaang.pl
3. Dane osobowe podane na formularzu przetwarzane będą:
- w celu dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług finansowych, na podstawie udzielonej zgody
(art.6 ust. 1 lit. a RODO),
- w celach marketingowych w postaci: ofert promocyjnych, informacji o nowych produktach i usługach
oraz otrzymywania informacji handlowej przesyłanych drogą email, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie mogą wystąpić w związku ze świadczeniem
usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celu przeprowadzenia badań satysfakcji klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Współadministratorów (art.6 ust. 1 lit. f RODO),
oraz w sytuacji kiedy za pośrednictwem Współadministratorów zostanie złożony wniosek do instytucji
finansowej dane podane w powyższym formularzu oraz numeru PESEL będą przetwarzane w celach
dokonania rozliczeń z instytucją finansową na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Współadministratorów (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
4. W sytuacji kiedy wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych do Grupy ANG S.A. (dawniej
ANG Spółdzielnia) i ANG Biznes innemu Podmiotowi, Państwa dane kontaktowe uzyskaliśmy
od tego Podmiotu.

5. W przypadku skutecznie złożonego wniosku do instytucji finansowej przy pomocy
Współadministratorów, w efekcie którego zostanie podpisana umowa przez Pana/Panią,
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Współadministratorzy otrzymają od tej instytucji dane osobowe dotyczące zawartej umowy
celem dokonania rozliczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f
RODO).
Odbiorcą danych osobowych będą: personel Współadministratorów oraz podmioty
świadczące na jego rzecz usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania
zgody, które jest możliwe poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@grupaang.pl
żądania wraz z podaniem danych użytkownika.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dane
będą przetwarzane do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub ustania tego interesu
np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane
przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), skorzystanie z
tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres
zgoda@grupaang.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika . W przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz złożyć
skargę do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do
Inspektora Ochrony danych IOD@grupaang.pl
Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości
wykonania usług pośrednictwa finansowego, przedstawienia oferty i informacji handlowych
dotyczących działalności Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

_________________
Data i czytelny podpis
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