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Umowa współpracy w zakresie pozyskiwania LEADÓW

ZAŁĄCZNIK:

ANKIETA B2C - WZÓR:

Klient B2C

Dotyczy Klienta B2C

Kryterium do spotkania Pytanie Prawidłowa odpowiedź

wysokość rachunku za energię 

elektryczną

Jaka jest średniomiesięczna wysokość Pana/

Pani rachunku za energię elektryczną?  

wymiana systemu ogrzewania Czy myśli Pan/Pani o wymianie systemu 

ogrzewania w budynku?

przedział wiekowy 25 - 60 lat W ofercie są dostępne zarówno rozwiązania za 

gotówkę,

jak i abonamentowe, przeznaczone dla 

określonej grupy wiekowej (25-60 lat),

a przedmiotem rozmowy nie jest 

dofinansowanie, lecz oszczędzanie 

z fotowoltaiki. Czy mieści się Pan/Pani 

we wspomnianej grupie wiekowej?

osoba decyzyjna Rozumiem również, że jest Pan/Pani osobą 

decyzyjną – tzn. ma Pan/Pani prawo 

do dysponowania nieruchomością?

pełny adres Proszę o podanie pełnego adresu, 

pod jakim znajduje się Pana/Pani dom

numer telefonu Proszę o potwierdzenie Pana/Pani 

numeru telefonu

adres email Proszę o potwierdzenie Pana/Pani 

adresu email

imię i nazwisko Proszę o potwierdzenie Pana/Pani 

imienia i nazwiska
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Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a każda zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie ta spółka, na rzecz której udzielił/-a Pan/Pani zgody na otrzymywanie treści marketingowych. W wypadku, gdy udzieli Pan/Pani zgody 

na rzecz więcej niż jednej z tych spółek - każda spółka na rzecz której została udzielona zgoda będzie odrębnym administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Dane spółek na rzecz których może Pan/Pani udzielić zgody na otrzymywanie treści marketingowych:

• Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), adres e-mail: bok@columbusenergy.pl; telefon: 725 400 117; Inspektor Ochrony Danych: iod@columbusenergy.pl;

• Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), telefon: 725 400 117; e-mail: biuro@columbuselite.pl; wyznaczono Inspektora Ochrony Danych: iod@columbuselite.pl;

• Voltika sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Szlak 65, 31-153 Kraków), telefon: 725 400 117, adres e-mail: biuro@voltika.com

• GoBiznes sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków), telefon: 725 400 117, adres e-mail: bok@columbusenergy.pl,

• NEXITY Global S. A . z siedzibą w Krakowie, (ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków), adres email: odo@nexity.io.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać dane osobowe:

1. w celu prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem każdej ze wskazanych spółek jako administratora danych osobowych 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. w celu dobierania i przedstawienia ofert i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb Klientów i potencjalnych Klientów, w oparciu o profilowanie, ponieważ prawnie uzasadnionym 

interesem wskazanych spółek jako administratorów danych osobowych jest promowanie (marketing) produktów lub usług dostosowanych do potrzeb Klientów i potencjalnych Klientów 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. w celu zawierania i wykonania umowy lub podjęcia działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy dotyczącej produktów lub usług wskazanych spółek bezpośred-

nio zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. w celu ewidencjonowania przedstawicieli Klienta, ponieważ prawnie uzasadnionym interesem Administratorów jest zawarcie i wykonanie umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą może w szczególności w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli tzw. RODO przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

W formularzu, który znajduje się poniżej, ma Pan/Pani możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych od Columbus Energy S. A . oraz podmiotów wchodzących w skład grupy 

kapitałowej Columbus Energy: Columbus Elite S. A ., VOLTIK A sp. z o.o., GoBiznes sp. z o.o., NEXITY Global S. A .

Może Pan/Pani wyrazić zgodę na rzecz wszystkich tych spółek lub tylko niektórych z nich – w zależności od swojego wyboru.

Informacje o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
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Treści zgód marketingowych

Wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne a każda zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie

Zgoda na marketing Columbus Energy S.A. o treści:

wyrażam / nie wyrażam

prosimy o zaznaczenie

odpowiednich pól

w kolumnie obok;

zgodę na otrzymywanie od: Columbus Energy S.A.,

drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres lub numer, za pomocą:

• E-MAIL:  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

• SMS:   wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody

• MMS:   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

drogą telefoniczną, za pomocą:

• telefonu na podany przeze mnie numer,

w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących:

  wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody

informacji i treści handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług Columbus 

Energy S.A.
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Zgoda na marketing podmiotów powiązanych z Columbus Energy o treści:

wyrażam / nie wyrażam

Państwa dane zostaną

przekazane,

w zależności od 

zaznaczonych przez 

Państwa pól:

COLUMBUS ELITE S.A.,

VOLTIKA sp. z o.o.,

GoBiznes Sp. z.o.o.,

NEXITY Global S.A.

jako odrębnym

administratorom.

prosimy o zaznaczenie

odpowiednich pól

w kolumnie obok;

zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych z Columbus Energy S.A., tj.

COLUMBUS ELITE S.A. z siedzibą w Krakowie;

VOLTIKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

GoBiznes Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie;

NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie

drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres lub numer, za pomocą:

• E-MAIL:  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

• SMS:   wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody

• MMS:   wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody

drogą telefoniczną, za pomocą:

• telefonu na podany przeze mnie numer, w tym przy użyciu automatycznych systemów 

wywołujących:

  wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody

informacji i treści handlowych i marketingowych dotyczących produktów lub usług wybranych 

przeze mnie ww. podmiotów

Potwierdzam otrzymanie informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie 

internetowej www.regulacje.columbusenergy.pl


