Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Nie wyrażam zgody

( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )

( proszę zaznaczyć właściwe według wyboru )

na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Orzech Spółka z o.o.
z siedzibą w Kolbuszowej ul. Rzeszowska 7, moich danych osobowych tj. imienia
i nazwiska oraz numeru telefonu do celu korzystania przeze mnie z Karty
lojalnościowych Klienta co wiąże się także z zamieszczeniem danych w bazie
danych posiadaczy Kart lojalnościowych Klienta.

na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Orzech Spółka z o.o.
z siedzibą w Kolbuszowej ul. Rzeszowska 7, moich danych osobowych tj. imienia
i nazwiska oraz numeru telefonu do celu korzystania przeze mnie z Karty
lojalnościowych Klienta co wiąże się także z zamieszczeniem danych w bazie
danych posiadaczy Kart lojalnościowych Klienta.

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana
w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na
adres mailowy rodo@orzch.com.pl

Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana
w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na
adres mailowy rodo@orzch.com.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kolbuszowa dnia ….............................r.

Kolbuszowa dnia ….............................r.

……………………………………………………

……………………………………………………

czytelny podpis osoby

czytelny podpis osoby
Podstawowa klauzula informacyjna

Podstawowa klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Kart lojalnościowych Klienta

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Kart lojalnościowych Klienta

Informujemy, że:
1.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "ORZECH" Spółka

1.

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Rzeszowska 7 kontakt e-mailowy pod adresem:

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej, ul. Rzeszowska 7 kontakt e-mailowy pod adresem:

rodo@orzech.com.pl
2.

rodo@orzech.com.pl

Państwa dane osobowe imię i nazwisko oraz numer telefonu będą przetwarzane m.in. w celu korzystania przez

2.

Państwa z Karty Lojalnościowej, oraz będą zamieszczone w bazie osób korzystających z Kart Lojalnościowych, na
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki będziecie Państwo korzystać z Karty Lojalnościowej,

Państwa dane osobowe imię i nazwisko oraz numer telefonu będą przetwarzane m.in. w celu korzystania przez
Państwa z Karty Lojalnościowej, oraz będą zamieszczone w bazie osób korzystających z Kart Lojalnościowych, na

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "ORZECH" Spółka

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres jaki będziecie Państwo korzystać z Karty Lojalnościowej,

do czasu rezygnacji z Karty. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych gdy wycofacie zgodę na przetwarzanie.

do czasu rezygnacji z Karty. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych gdy wycofacie zgodę na przetwarzanie.

4. Szczegółowa klauzula informacyjna zawierająca wszystkie cele przetwarzania, okresy przetwarzania i Państwa prawa
została zamieszczona w Regulaminie korzystania z Kart Lojalnościowych Klienta, który dostępny jest w naszych
sklepach oraz na stronie internetowej www.sklepy.orzech.com.pl

4. Szczegółowa klauzula informacyjna zawierająca wszystkie cele przetwarzania, okresy przetwarzania i Państwa prawa
została zamieszczona w Regulaminie korzystania z Kart Lojalnościowych

Klienta, który dostępny jest w naszych

sklepach oraz na stronie internetowej www.sklepy.orzech.com.pl

Nr karty :...........................................................
Czytelny podpis osoby wydającej kartę

:...........................................................

Nr karty :...........................................................
Czytelny podpis osoby wydającej kartę

:...........................................................

