Nr. karty
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KARTA STAŁEGO KLIENTA
Witamy w gronie stałych klientów Bacówka Towary Tradycyjne
data (rok-miesiąc-dzień)

miejscowość
Dane personalne:
Imię
Nazwisko
Data urodzenia (rok –miesiąc –dzień)
Dane adresowe:
ulica:
nr domu:
nr lokalu:
kod pocztowy:
miejscowość:
Dane kontaktowe:
e-mail:
+ 4 8
telefon komórkowy:

-

*proszę o wybranie dogodnej formy kontaktu

"INFORMATOR KARTY STAŁEGO KLIENTA”
w trosce o Twoje dane osobowe
KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą pod adresem Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot, NIP: 8681735993 (dalej:
„Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób :
e-mail:rodo@bacowkatowary.pl;
telefon: 126395886;
fax: 126395887;
adres do korespondencji: Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Armii
Krajowej 19, 30-150 Kraków.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane zwykłe przetwarzane są w celu:
1. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą przetwarzania są Twoje zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);
2. wykonania umowy, jaką zawierasz z Administratorem korzystając z karty stałego klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
3. prowadzenia badań statystycznych (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający
na wykorzystaniu danych do poprawy jakości świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. sporządzania kopii bezpieczeństwa oraz prowadzenia zmian w systemach informatycznych (podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
5. ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora w postaci konieczności obrony praw i realizacji obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?
Odbiorcami Twoich danych będą jedynie w niezbędnym zakresie współpracownicy Administratora (np.: podmiot
zajmujący się obsługą IT, hostingiem, serwisem sprzętu elektronicznego, księgowością, finansami (np.: bank,
podmiot obsługujący terminal płatniczy), obsługą prawną, wydawaniem kart), a także organy nadzorcze lub
publiczne na podstawie właściwych przepisów.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla realizacji celu, tj. przez okres
korzystania z karty stałego klienta. Po zakończeniu okresu korzystania, Administrator będzie przechowywać Twoje
dane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych
związanych z uzyskanymi korzyściami. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane dłużej, jeśli taki obowiązek
będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa.
JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
Możesz skorzystać z przysługującego Ci prawo do:
•
żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych;
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich
danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, lub niezgodnie z treścią Twojej zgody;
•
przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
•
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie;
powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem listownie lub za pomocą poczty
elektronicznej, na adresy podane powyżej .
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z karty stałego klienta. Jeśli nie podasz
nam swoich danych personalnych, zawarcie i wykonywanie umowy nie będzie możliwe. Brak podania daty urodzenia
uniemożliwi Ci korzystanie z promocji urodzinowych, brak podania danych adresowych uniemożliwi nam wysyłkę
korespondencji listownej, natomiast brak podania danych kontaktowych, uniemożliwi nam porozumienie za
pomocą wskazanych środków komunikacji. Brak wyrażenia przez Ciebie zgody na marketing, uniemożliwi nam
kontakt z Tobą celem informowana o nowościach, czy promocjach.
CZY BĘDZIEMY CIĘ PROFILOWAĆ?
Możesz być spokojny - nie jesteś przez nas profilowany, a Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani
udostępniane organizacjom międzynarodowym.

KLAUZULE ZGÓD
Należy zaznaczyć znakiem „X” okienka przy treści zgód, które wyrażasz.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych
w celu
marketingowym
przez
spółkę
Bacówka
Towary
Tradycyjne
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.



Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę Bacówka Towary Tradycyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, do celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 2004r. Prawa Telekomunikacyjnego (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia
2017.10.12)."



Wyrażam zgodę na przesyłanie przez spółkę Bacówka Towary Tradycyjne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., informacji handlowych na mój
adres elektroniczny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24)."
Zgodę
na przetwarzanie twoich danych osobowych może być w każdym czasie
cofnięta. Wystarczy, że skontaktujesz się z Administratorem listownie,
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z następującymi
danymi:
• adres do korespondencji : Bacówka Towary Tradycyjne Spółka z ograniczoną.
odpowiedzialnością
Sp.k.;
• e-mail:rodo@bacowkatowary.pl;
• telefon: 126395886;
• fax: 126395887;
Wycofanie Twojej zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że zapoznałem się z „INFORMATOREM KARTY STAŁEGO KLIENTA”
Administratora.
Brak wyrażenia w/w zgód oznacza brak możliwości przesyłania informacji handlowych
w celu marketingowym na podane adresy elektroniczne i numery telefonów .

…………………………………………………………….
Data, podpis Klienta

