Formularz rejestracji uczestnika w Programie Lojalnościowym
„WYPOCZYWAJ Z NATURA TOUR”
sygn. RODO‐REG/2019/02/25

Formularz przystąpienia do Programu Lojalnościowego
„WYPOCZYWAJ Z NATURA TOUR”
Data przystąpienia do programu
Numer karty
Imię i nazwisko
Adres
Telefon komórkowy
E‐mail

Oświadczam, że:
1.

wyrażam zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym „WYPOCZYWAJ Z NATURA TOUR”

2.

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego zapisy i postanowienia

3.

potwierdzam autentyczność zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych

❏

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych osobowych przez „CS NATURA TOUR” sp. z o.o.,
ul. Edisona 2, 04‐510 Warszawa w celu rejestracji i udziału w Programie Lojalnościowym “WYPOCZYWAJ Z NATURA
TOUR” na warunkach określonych w regulaminie programu.
Pouczenie: Ma Pan / Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

❏

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. ul. Edisona 2, 04‐510 Warszawa drogą
elektroniczną oraz na wskazany przeze mnie w Formularzu adres informacji handlowych, dotyczących produktów
i usług oferowanych przez „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz na przetwarzanie w tym celu danych
osobowych wskazanych w formularzu.
Pouczenie: Ma Pan / Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

❏

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. ul. Edisona 2, 04‐510 Warszawa treści,
dotyczących oferty „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) oraz na przetwarzanie w tym celu danych osobowych wskazanych w formularzu.
Pouczenie: Ma Pan / Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

„CS NATURA TOUR” sp. z o.o., 04‐510 Warszawa, ul. Thomasa Edisona 2; kapitał zakładowy 84 312 000,00 zł;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, KRS 0000155205, NIP: 583 26 50 389, REGON: 191971801

Formularz rejestracji uczestnika w Programie Lojalnościowym
„WYPOCZYWAJ Z NATURA TOUR”
sygn. RODO‐REG/2019/02/25

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CS NATURA TOUR” sp. z o.o.,
ul. Edisona 2, 04‐510 Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a. w celu rejestracji i udziału w Programie Lojalnościowym „WYPOCZYWAJ Z NATURA
TOUR” na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO
b. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pani / Pana
dane będą przetwarzane w celu przesyłania na adres e‐mail wskazany w formularzu
informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez
„CS NATURA TOUR” sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
c. w przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie przez „CS NATURA TOUR” sp. z o.o.
treści dotyczących oferty „CS NATURA TOUR” sp. z o.o. na podany w formularzu numer
telefonu Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu przekazywania przez
administratora treści dotyczących jego oferty, w tym przy użyciu automatycznych
systemów wywołujących na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, podmioty zapewniające
obsługę techniczną infrastruktury wykorzystywanej przy przetwarzaniu danych osobowych,
podmioty zapewniające obsługę administracyjną Administratora danych osobowych;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), prawo do wycofania zgody wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rejestrację
w programie lojalnościowym i w jego uczestnictwie. Podanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług
oferowanych oraz treści dotyczących oferty Administratora jest dobrowolne, ich niepodanie
będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania Pani/Panu aktualnych ofert Administratora;
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu.
……………….……………………………..
(podpis uczestnika programu)
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