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Otwarcie strony docelowej (landing page) Konsultanta
Utworzenie strony docelowej (landing page) jest ofertą Dr. Rath Health Programs B.V, dzięki której zyskujesz możliwość
prowadzenia swojej spersonalizowanej strony bazującej na naszym sklepie internetowym. W ramach tej oferty opublikujemy w Internecie Twoje imię, nazwisko, zdjęcie, adres e-mail i numer telefonu, z którego korzystasz w czasie działalności
konsultacyjnej. Otrzymasz też od nas indywidualny link do swojej spersonalizowanej strony.
Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty przygotowania dla Ciebie spersonalizowanej strony landing page Konsultanta, to
prosimy o kompletne wypełnienie poniższych pól.
Nr konsultanta:
Imię i nazwisko:
E-mail:
Nr telefonu:
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że powyższe dane zostaną również naniesione i połączone z Twoim istniejącym już
w naszym systemie koncie. Jeśli w tym formularzu podasz na przykład inne dane kontaktowe niż te podane nam podczas
rejestracji Twojego konta Konsultanta, to dane te zostaną odpowiednio zaktualizowane. Należy mieć na uwadze, że taka
aktualizacja (np.: jeśli podasz inny adres e-mail) spowoduje również zmianę loginu do naszego sklepu internetowego.
Prosimy również o przesłanie swojego zdjęcia (JPG, 800x800 pikseli) na adres e-mail: info@rath-programs.com. Utworzenie
strony landing page jest oczywiście możliwe również bez zdjęcia, ale ze zdjęciem będzie bardziej przemawiała do potencjalnych klientów. Utworzenie strony landing page jest bezpłatne. Nie mniej jednak samo utworzenie landing page jest
możliwe tylko w momencie, gdy przekazane nam zostaną kompletne dane oraz wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych1).
Należy pamiętać, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Dr. Rath Health Programs B. V. odnoszą się również
do samej landing page. Jeśli jednak osoby zainteresowane skontaktują się bezpośrednio z Tobą, to sam odpowiadasz za
zachowanie przepisów o ochronie danych osobowych.
Jako usługę dodatkową oferujemy naszym Konsultantom, korzystającym ze strony internetowej landing page, newsletter
informacyjny zawierający informacje o landing page i działalności konsultacyjnej. Prosimy o zrozumienie, że newsletter
mogą otrzymywać tylko osoby korzystające z landing page.

Udzielenie zgody należy potwierdzić na odwrocie tej strony.
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Tak, chcę korzystać z landing page i wyrażam zgodę na opublikowanie w Internecie na stronie docelowej
moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu mailowego, nr telefonu, nr Konsultanta, mojego
zdjęcia (jeśli takie zostanie przesłane) oraz na przetwarzanie, gromadzenie i połączenie tych danych z
istniejącym kontem Konsultanta.



Tak, proszę o przesyłanie mi newslettera landing page. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie,
przechowywanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, adresu e-mail oraz imienia i nazwiska2) do
wysyłania .

______________________________

______________________________________________

Miejscowość, data

Podpis

1) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udostępnieniem strony docelowej i wysyłką newslettera
jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO). Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili odwołać. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody w odniesieniu do landing page oznacza również cofnięcie zgody w odniesieniu do newslettera, ponieważ
newsletter jest zastrzeżony jako usługa specjalna dla użytkowników landing page. Cofnięcie zgody w formie pisemnej należy kierować na adres: Dr. Rath Health Programs B. V., Postbus 657, NL - 6400 AR Heerlen, fax: 0031 - 457 - 11 11 19, lub na adres e-mail:
info@rath-programs.com. Newsletter zawiera również link do rezygnacji z subskrypcji. W przypadku cofnięcia zgody w odniesieniu do
spersonalizowanej strony docelowej, strona ta zostanie usunięta. Usuwamy również dane osobowe przetwarzane w tym celu, chyba że
są one wymagane dla konta Klienta i do realizacji zamówień. W przypadku cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera, Twoje dane
osobowe nie będą już wykorzystywane do wysyłania newslettera i zostaną usunięte. Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzanych
przez nas danych osobowych znajdują się również w Zasadach działalności dla Konsultantów (punkt 10. Polityka prywatności).
2) Podanie imienia i nazwiska do wysyłki newslettera służy wyłącznie do osobistego kontaktu z Tobą. Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy
przechowywali i używali Twojego imienia i nazwiska w tym kontekście, możesz w tym miejscu wykreślić „imię i nazwisko“. Będziemy wtedy
przechowywać i używać tylko Twój adres e-mail.
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