Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – spółkę TOM-ENER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Radzionkowie (41-922) przy ul. Jana Kużaja 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632539, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej (NIP): 6452548053, REGON: 365195274, danych wskazanych powyżej w celach marketingowych.
Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności zgodę na (i) kontakt i przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferowanych przez
Organizatora towarów i usług drogą elektroniczną oraz (ii) zgodę na prowadzenie działań marketingowych przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych: listownie
na adres siedziby lub poprzez e-mail biuro@tom-ener.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (m.in. informowanie o produktach i usługach oraz ofercie Organizatora,
sprzedaż na odległość, pozyskanie nowych klientów).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Podanie danych ma charakter dobrowolny,
a zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Polecanego.
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające
dane w imieniu Organizatora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Organizatora – w szczególności podmioty współpracujące
z Organizatorem (m.in. zleceniobiorcy, doradcy, kancelarie prawne i podatkowe, biura rachunkowe).
6. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Podający dane ma prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych,
przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO, wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Za co mogę otrzymać punkty?

BONUS STARTOWY

Umieść pozytywną
opinię o Tom-Ener na
Google/Facebooku

Umów się z Nami
osobiście lub poleć
znajomemu spotkanie
dot. przedstawienia
naszej oferty

Ty lub znajomy z
Twojego polecenia
zawrzecie z Nami
umowę

Rozbuduj swoją
obecną instalację
fotowoltaiczną

10 pkt

1 pkt

5 pkt

10 pkt

10 pkt

Szczegóły dotyczące zakresu poszczególnych zadań znajdują się w regulaminie konkursu.

Zbieraj punkty i otrzymuj atrakcyjne nagrody!

Rozpoczynasz w grupie
Klientów pakietu
podstawowego

Po zebraniu 100 pkt
awansujesz do grupy
Klientów pakietu
brązowego
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Po zebraniu 200 pkt
awansujesz do grupy
Klientów pakietu
srebrnego

Po zebraniu 300 pkt
awansujesz do grupy
Klientów pakietu
złotego

574 250 610 | 577 588 740

