
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„EDEN”

Nr karty  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /zameldowania/ ………………………………………………………………………………….

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

Data urodzenia …………………nr tel. ……………………..adres e-mail ……………………………………………

Oświadczam, że akceptuję zasady i warunki zawarte w Regulaminie Programu Lojalnościowego 
„EDEN”.  Deklaruję udział w Programie Lojalnościowym „EDEN” na warunkach określonych w 
Regulaminie Programu. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu przez EDEN Szcześniak, Wasilewski Spółka Jawna ul. 
Dominikańska 1 05-530 Góra Kalwaria, w celach reklamowych i marke ngowych. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert handlowych oraz korespondencji drogą 
elektroniczną /na adres poczty elektronicznej lub sms-em/.Dane uczestników Programu będą 
przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy  z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
/tekst jednolity Dz.U. z 2015  nr 0 poz.2135/ na potrzeby realizacji Programu Lojalnościowego ”EDEN”
oraz w celach marke ngowych na podstawie i w zakresie wyrażonej zgody przez 
Uczestnika .Przesyłanie informacji i ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną 
dokonywane będzie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną /tekst jednolity Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 1422 /. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne , jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Uczestnik ma prawo wglądu do 
swoich danych, zmiany oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania

Klauzula informacyjna + klauzula zgody w programie lojalnościowym „EDEN”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDEN Szcześniak, Wasilewski Spółka Jawna, 
ul. Dominikańska 1, 05-530 Góra Kalwaria
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod35@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Programie lojalnościowym „EDEN”, na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami programu
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego



8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie 
Programu lojalnościowego „EDEN”, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie ( rabat, nagroda itp.)
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w Programie lojalnościowym „EDEN”

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie 
lojalnościowym „EDEN”

podpis  osoby przyjmującej formularz                                                                                                         data  i podpis uczestnika programu


