Szanowni Państwo,
JDS Consulting sp. z o.o. sp. k. to firma doradcza od wielu lat specjalizująca się we
wspieraniu przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych. Budowa właściwego
systemu ochrony danych osobowych oraz ciągłe monitorowanie zmian przepisów prawa
może być zadaniem trudnym i czasochłonnym. Warto zatem zlecić wszystkie powyższe
zadania specjalistom.

ANKIETA

ZGŁOSZENIOWA

Oddajemy w Państwa ręce ankietę zgłoszeniową, która pozwoli nam na przydzielenie
do odpowiedniego programu wsparcia doradczego oraz na przedstawienie szczegółowej
oferty z zakresu ochrony danych osobowych w Państwa firmie.
Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o wypełnienie poniższych pól tabeli.
Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: office@jds.com.pl
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy
office@jds.com.pl
Lp.

Pytanie
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Jaka
jest
pełna
nazwa
Państwa
przedsiębiorstwa?
Czym zajmuje się Państwa przedsiębiorstwo?
Jaki jest stan zatrudnienia w Państwa firmie,
biorąc również pod uwagę osoby
współpracujące w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzieło?
Ilu klientów w ujęciu rocznym przeciętnie
obsługuje Państwa przedsiębiorstwo?
W ilu lokalizacjach na terenie Polski
prowadzą Państwo działalność?
Czy Państwa przedsiębiorstwo prowadzi
swoją działalność także w sieci Internet?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie:
czy posiadają Państwo stronę internetową?
czy prowadzą Państwo sklep internetowy?
czy prowadzą Państwo strony w mediach
społecznościowych
czy korzystają Państwo z platform
sprzedażowych typu Allegro, Amazon itp.?
Czy zatrudniają Państwo lub przetwarzają
dane cudzoziemców?
Czy
wyznaczyli
Państwo
osobę
odpowiedzialną
za
nadzór
nad
przetwarzaniem danych?

Odpowiedź

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, poprzez
zaznaczenie poniższego pola wyboru. Bezpośredni kontakt z Państwem może być konieczny
w celu doprecyzowania niektórych informacji zawartych w powyższej ankiecie.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu w związku ze
złożonym zapytaniem.
Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do
uzyskania odpowiedzi. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed jej odwołaniem.
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: ……………………………………………
E-mail: ………………………………………………………….
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych zamieszczonych w formularzu
jest JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Gorzelnicza 9. Dane są
przetwarzane w celu uzyskania informacji i kontaktu na życzenie osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji
celu, dla którego są przetwarzane lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją
wyraziła. Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, nie będą przekazywane
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z
automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych. Do momentu usunięcia danych, przysługuje Państwu prawo do
wycofania swojej zgody poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej:
office@jds.com.pl, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. Ponadto przysługuje Państwu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy prawa.

