FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Wniosek proszę wypełnić drukowanymi literami, podpisać i wrzucić do przeznaczonych do tego celu urn
znajdujących się na terenie naszych salonów lub przekazać jednemu z naszych pracowników. Tylko kompletnie
wypełnione wnioski mogą być rozpatrywane. Pracownicy Vinotti Sp. z o.o. Sp.K. oraz członkowie ich rodzin
nie mają możliwości brania udziału w promocjach.
Dane Uczestnika:

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Pełna nazwa Klienta

Reprezentant *
Adres siedziby/zamieszkania

Adres e-mail
Data urodzenia (DD, MM, RRRR)

Tel. kontaktowy

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu Lojalnościowego i przyjmuję go do stosowania.
2. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Programu
Lojalnościowego jest VINOTTI Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą Ul. ZAWIŁA 65E, 30-390 KRAKÓW wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 347159, NIP 6792733803, REGON:
121145644 o kapitale zakładowym w wysokości 788 962,00 zł.
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celu prowadzenia Programu Lojalnościowego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnik Programu
Lojalnościowego ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w
formie pisemnej na adres: VINOTTI Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą Ul. ZAWIŁA 65E, 30-390 KRAKÓW.
6. Poprzez złożenie stosownego podpisu, Uczestnik Programu Lojalnościowego może wyrazić następujące
zgody:
• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego:
a. w celach marketingowych
b. w celach statystycznych i sprawozdawczych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 926 z
póź. zm.)
Podpis:
• wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e – mail lub inny podany adres
velektroniczny (nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego) informacji handlowych w ramach Programu
Afiliacyjnego Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144,
poz. 1204 z póź. zm.)
Podpis:
* Reprezentant – osoba/osoby umocowana/e do składania oświadczeń woli w imieniu Abonenta, w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Razem z niniejszym wnioskiem prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających
sposób reprezentowania Abonenta (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, umowa spółki cywilnej).

