Warunki korzystania z systemu eKOMSA
System praw przyznanych Klientowi:
 przydzielenie każdemu pracownikowi Klienta osobnego loginu eKOMSA;
 kontrola wszelkich działań eKOMSA i ustawień eKOMSA dla tego loginu;
 ustalenie, jakie uprawnienia posiadają poszczególni pracownicy Klienta w eKOMSA, kto
ma wgląd w ceny zakupu, kto może tworzyć koszyk, a kto realizować zamówienie;
 nadanie każdemu oddziałowi firmy odrębnego koszyka.
Ważne!
Zabronione jest przekazywanie loginu głównego osobom trzecim. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe
administrowanie różnymi loginami i przydzielanie uprawnień swoim pracownikom.

Zapoznałem/am się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz Regulaminem
eKOMSA. Tak, chcę korzystać z loginu eKOMSA i akceptuję w/w warunki.

Numer klienta:

wypełnia pracownik KOMSA

Dane głównego użytkownika eKOMSA: pola wymagane
Nazwa Klienta: ……………………………………………………………………………………………………......
Imię i nazwisko: …………………………….…………………………………………………………………………
Login: …………………………….…………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data: …………………………………………………….……………………………………………..
(dla danych dostępowych i loginu)

Adres e-mail głównego użytkownika: …………………………..…………………………………………………..
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych administratorowi - Komsa Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu na potrzeby
współpracy handlowej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych administratorowi - Komsa Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu na ich
wykorzystywanie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych.
Oświadczam, iż podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane te zostaną przedstawione do wglądu, poprawione lub usunięte na każde żądanie
udzielającego zgody. Zlecenie wglądu, poprawy czy usunięcia może odbyć się poprzez wysłanie w formie pisemnej na adres Komsa Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 61,
50-541 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres ekomsa@komsa.pl.

…………………………………….………..

..……….…………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
Klienta* i pieczątka firmowa

Podpis KOMSA Polska Sp. z o.o.

*Osoba upoważniona do reprezentowania Klienta to osoba upoważniona do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, Właściciel, Współwłaściciel na podst. umowy spółki
cywilnej i, osoba upoważniona na podst. pisemnego upoważnienia.

Wszelkie pytania związane z rejestracją prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@ekomsa.pl lub telefonicznie pod numer: + 48 71 33 11 414.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

„Powierzenie danych osobowych”
Zawarte pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Zwanym dalej Kontrahentem
A firmą KOMSA Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 61 we Wrocławiu (50-541)
Zwanym dalej Administratorem systemu eKOMSA

§1

Kontrahent oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pracowników swojej firmy.

§2

Kontrahent powierza Administratorowi systemu eKOMSA do przetwarzania dane osobowe
Pracowników w celu prawidłowej realizacji Umowy, zawartej pomiędzy stronami.

§3

Kontrahent powierza do przetwarzania następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr
i/ lub seria dowodu tożsamości.

§4

Administrator systemu eKOMSA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych i nie będzie samodzielnie dysponował danymi osobowymi ani ich wykorzystywał
w innym celu niż określony w niniejszym porozumieniu.

§5

Kontrahent ma prawo żądać usunięcia powierzonych danych osobowych oraz ich modyfikacji
w każdym czasie. Następuje to wyłącznie drogą pisemną na adres:
KOMSA Polska Sp. z .o.o.
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), posiadającej tekst jednolity z
dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

…………………………….
Kontrahent

………………………………………………
Administrator systemu eKOMSA

Wszelkie pytania związane z rejestracją prosimy kierować na adres e-mail: pomoc@ekomsa.pl lub telefonicznie pod numer: + 48 71 33 11 414.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

