WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIBICA MOTORU LUBLIN

IMIĘ I NAZWISKO:
NUMER PESEL:
ULICA/NR DOMU:
KOD POCZTOWY:
MIEJSCOWOŚĆ:
E-MAIL:
NR TELEFONU:
Administratorem danych osobowych jest Motor Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych,
prawo do ich poprawiania i uzupełniania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 poz. 1000).

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w zakresie
niezbędnym dla potrzeb korzystania z Karty Kibica Motoru Lublin zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Oświadczam, iż powyższe dane przekazuję Motorowi Lublin S.A. dobrowolnie
oraz, że zostałam/em poinformowana/y o prawie: dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy
prawa a także przenoszenia danych; do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Poinformowano mnie iż dane
nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

…...............................................................
(miejscowość, data)

□
□
□
□

….............................................................
(czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu dla celów
promocyjno-marketingowych Motoru Lublin S.A. zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422,
z późn. zm.) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ww.
ustawy, w tym wiadomości SMS oraz e-mail, dotyczących produktów i usług Motoru Lublin S.A.
Wyrażam zgodę na używanie przez Motor Lublin S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem
użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu korzystania z prowadzonej przez Motor Lublin S.A. usługi
„Newsletter”. Jestem świadoma/y, że moja zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie, co skutkować
będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucji usługi „Newsletter”.

…...............................................................
(miejscowość, data)

….............................................................
(czytelny podpis)

