FORMULARZ REJESTRACJI

Dane Aukcji
Nazwa aukcji

Data aukcji

Data rejestracji Klienta
Dzień

Miesiąc

Nr licytacyjny

Rok

Dane osobowe
Imiona

Nazwisko

lub nazwa firmy lub instytucji

Pesel

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i numer

Dane kontaktowe
Adres e-mail

Telefon

Adres zamieszkania / korespondencyjny

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr mieszkania

Nr domu

Nr mieszkania

Miasto

Dane do faktury

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

NIP

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Aukcji Domu Aukcyjnego FACE TO FACE ART.
Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem aukcji.
Wszelkie dane podane w formularzu są prawdziwe, w przypadku zatajenia lub podania błędnych danych FACE TO FACE ART nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania nieprawdziwych lub błędnych danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą
z 25.05.2018r. o ochronie danych osobowych przez FACE TO FACE ART.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od FACE TO FACE ART informacji handlowej drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na newsletter wysyłany drogą elektroniczną.

		

Data i podpis klienta		

Data i podpis pracownika FACE TO FACE ART

FACE TO FACE ART, ul. Wspólna 61/107, 00-687 Warszawa, Tel. +48 884 904 884, www.facetofaceart.pl

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych uczestników aukcji
Administratorem danych osobowych jest firma FACE TO FACE ART Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 58,
00-545 Warszawa, prowadzącą aukcje pod adresem 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 61, posiadająca numer
NIP 6932149117 oraz numer KRS: 0000334992.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji przedmiotu działalności firmy oraz wykonania umów
sprzedaży (tj. poinformowania o planowanej aukcji, przeprowadzenia aukcji oraz zrealizowania umów
sprzedaży dzieł).
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem email: biuro@facetofaceart.pl.
Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom naszej spółki, podmiotom
którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług oraz osobom
upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach.
Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji względem Państwa.
W zakresie, w jakim udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie
prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) –
w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny
sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v)
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest
niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której
dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez
taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją
przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na
podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych uprawnień prosimy skierować do nas wiadomość na adres
e-mail: biuro@facetofaceart.pl.
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