
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FORMULARZ REJESTRACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

PASI-KONIK S.C. ALEKSANDRA FERTACZ, RYSZARD FERTACZ 

WYPEŁNIA KLIENT

Imię i nazwisko (*)

Adres email (*)

Numer telefonu kontaktowego (*)

Wyrażam wolę przystąpienia do Programu Lojalnościowego (*)                        Tak [ ]                      Nie [ ]                      

Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Programu Lojalnościowego (*)                        Tak  [ ]                     Nie [ ]                      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres
email,  numer  telefonu  kontaktowego)  przez  Organizatora  w  celu  przystąpienia,
uczestniczenia oraz realizacji przez Organizatora Programu Lojalnościowego.

Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne.  Mam  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia
danych  na  zasadach  zawartych  w  Regulaminie  Programu.  Dane  osobowe
przetwarzane  są  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności
zgodnie z rozporządzeniem 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) -  „RODO”. 

                       Tak [ ]                     Nie [ ]                      

Miejscowość, Data Własnoręczny podpis Klienta

ORGANIZATOR PRGORAMU LOJALNOŚCIOWEGO – ALEKSANDRA FERTACZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PASI - KONIK ALEKSANDRA FERTACZ - WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ (adres miejsca
prowadzenia działalności: ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki,  NIP  5262228014,  REGON 140638381  oraz  RYSZARD FERTACZ prowadzącego działalność  gospodarczą  pod firmą PASI  -  KONIK RYSZARD FERTACZ WSPÓLNIK  SPÓŁKI  CYWILNEJ  (adres  miejsca
prowadzenia działalności: ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, NIP 7731468773, REGON 146203000, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PASI-KONIK S.C. ALEKSANDRA FERTACZ, RYSZARD FERTACZ (adres
miejsca prowadzenia działalności: ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa) NIP spółki cywilnej 5213633654, REGON spółki cywilnej 146207328, adres poczty elektronicznej: biuro@pasi-konik.pl .

WYPEŁNIA OSOBA PRZYJMUJĄCA FORMULARZ

Numer Karty Klienta:

Data wydania Karty Klienta

Pieczątka, data i podpis Organizatora
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