
 

 

 

  
 

 

Formularz zgłoszeniowy "Karty Stałego Klienta" 
 
Witamy w Programie Lojalnościowym Karta Stałego Klienta. Prosimy o prawidłowe i czytelne wypełnienie 

wszystkich pól formularza DRUKOWANYMI LITERAMI. Karta lojalnościowa zostanie wydana na dane 

umieszczone w niniejszym formularzu. 

 
Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie od firmy Sprzedaż Artykułów Rolno-Przemysłowych Piotr Szwalec z siedzibą przy ulicy 

Węgierskiej 32, 39-220 Pilzno informacji promocyjnych i handlowych drogą elektroniczną. Dane te mogą być powierzone firmie, 

której zostanie zlecona organizacja wysyłki wiadomości. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedaż Artykułów Rolniczo-Przemysłowych z siedzibą przy ul. Węgierskiej 32, 39-220 Pilzno 

zarejestrowaną w CEIDG z numerem REGON 851660051, NIP 8721927493, którą reprezentuje właściciel Piotr Szwalec; 

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora dla celów realizacji programu lojalnościowego „Karta Stałego 

Klienta”; 

3. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie Pan/Pani mogła korzystać z 

wszystkich funkcjonalności programu „Karta Stałego Klienta”; 

6. podpis oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu „Karty Stałego Klienta”. 

 

 

 
..………….……...……….……….………….……...…...…...……….……………… 

data, czytelny podpis   

Nr karty: 
 

 

....................................................... 
(wypełnia organizator) 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Adres e-mail: 
(opcjonalnie) 

 

Telefon kontaktowy:   

Powierzchnia gospodarstwa: 
(razem z dzierżawami) 

 


