FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„PŁYWACKA PREMIA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ KRYTĄ PŁYWALNIĘ IM. JANA KOTA W BOCHNI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„PŁYWACKA PREMIA”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ KRYTĄ PŁYWALNIĘ IM. JANA KOTA W BOCHNI

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ULICA

ULICA

Nr domu

Nr Lokalu

Kod pocztowy
-

Nr domu

Nr Lokalu

Kod pocztowy
-

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCOWOŚĆ

ROK URODZENIA

ROK URODZENIA

TELEFON KONTAKTOWY

TELEFON KONTAKTOWY

ADRES E-MAIL

ADRES E-MAIL

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Krytą Pływalnię w Bochni za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Kryta Pływalnia im. Jana Kota
z siedzibą w Bochni przy ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia, NIP 868-16-46-108, REGON 851758063, jako
administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz.
922), będzie przetwarzała w zbiorze danych dotyczące mnie dane osobowe, podane w niniejszym formularzu na
potrzeby realizacji Programu lojalnościowego PŁYWACKA PREMIA. Zostałem poinformowany o dobrowolności
podania danych, prawie dostępu do nich, ich poprawiania oraz prawie zgłoszenia sprzeciwu na marketing
bezpośredni własnych produktów i usług Krytej Pływalni w Bochni. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym
formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym stanowi
potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz akceptację jego warunków.
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