
 

 

Załącznik nr 1 IV edycji Sprzedaży Promocyjnej 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: 

 

 

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

Nazwa Firmy  

 

……………………………………………………...……………. 

Ulica, nr budynku / nr lokalu 

 

             

………………………………………………………………..…. 

Imię i nazwisko zgłaszającego   

 

 

…………………………………………………….. 

Adres e-mail   

 

                  NIP …………………………………..… 

 

 

                 Kod  ……… - ……….    

 

 

                 Miasto ………………………… 

 

 

 

 

                   Tel. Kontaktowy ……………………………………. 

 

 

 

Nr faktury ……………………………………………….. 

 

ZGODY: 

 

*Wysyłając formularz zgłoszeniowy potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem Promocji i akceptuje jego treść. 

 

*Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do dokonania zgłoszenia w niniejszej Promocji w imieniu i na rzecz 

podmiotu, który reprezentuję. 

 

*Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w celach 

związanych z obsługą Promocji przez administratora zbioru danych osobowych tj. Balcerzak Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wróblowie 38, 67-410 Sława, e-mail: inspektorodo@balcerzak.pl. Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo do 

treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania 

może uniemożliwić udział w Promocji lub wydanie Nagród. Mam również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe zostają usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się Promocja. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO). 

 

* WYMAGANE 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 

(dotyczy oferty handlowej firmy Balcerzak Sp. z o.o.) Rozumiem, że podaję dane dobrowolnie, mam prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Moje dane osobowe nie będą przekazywane i nie będą profilowane.  

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) na 

podany adres e-mail, na temat usług i produktów oferowanych przez Balcerzak Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna i może 

być w każdej chwili wycofana.  

SMS Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. w Dz.U. z 2020 r. poz. 344  

z późn. zm.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu, na temat usług i produktów oferowanych 

przez Balcerzak Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana.  

 

mailto:inspektorodo@balcerzak.pl

