
ANKIETA REJESTRACYJNA 
KARTY RABATOWEJ 5% 

Nr karty: …............. 
 

1. Poniższe dane wypełnia klient 

Imię* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Nazwisko* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Ulica/os*□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Nr* □□□□ 

Miasto* □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Kod*□□-□□□ 

E-mail □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Telefon □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i materiałów marketingowych 

P. P. H. U. SOCHA poprzez: 

              □ E- mail                □  Tel 

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

marketingowych 
 

*wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe 

 

Szanowni Państwo! 

• W związku z prowadzeniem przez nas promocji karta rabatowa 5% przetwarzamy Państwa dane osobowe 

i jesteśmy ich administratorem. Dane administratora: P,P,H,U, Socha A.D. Antos S.J. ul. Poznańska 101, 

61-298 e-mail: sklep@sochapoznan.pl, tel. 61 893 96 68 
• Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 

• marketingowym (w przypadku udzielenia zgody) - przesyłania przez administracji informacji o jego ofertach, 

• realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu promocji, 

• realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora. 

• Prawnie uzasadnione interesy administratora dotyczą dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, a w przypadku ich zgłoszenia przez klientów - do 

ustalenia ich zasadności. 

• Państwa dane osobowe mogę być przekazywane: 

• do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług prawnych, 

• organom władzy publicznej upoważnionych na mocy ustawy do otrzymywania takich informacji, 

• w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych - do podmiotu świadczącego usługi poczty elektronicznej. 

• Państwa dane osobowe przechowywane są od momentu ich pozyskania, przez czas trwania promocji, a po jej zakończeniu - do upływu terminu przedawnienia 

roszczeń administratora i klientów związanych z promocją. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych dane 

przechowywane będą do momentu jej cofnięcia. 

• W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tą zgodę, co pozostaje 

jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

mailto:sklep@sochapoznan.pl


• W związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

• Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

• Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji uprawnień wynikających z promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak brak ich podania 

uniemożliwi udział w promocji i realizacje wynikającej z niej uprawnień. 

• Udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem udziału w promocji.  

  

 

Data …............................ Podpis 
użytkownika…………………………………….. 
 

  


