
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM LOJALNIE Z VD  

  

Witamy w Programie Lojalnościowym LOJALNIE Z VD. Prosimy o prawidłowe i czytelne 

wypełnienie wszystkich pól formularza DRUKOWANYMI LITERAMI. Karta lojalnościowa/ 

konto zostanie wydana/utworzone zgodnie z danymi umieszczonymi w niniejszym 

formularzu.  

  

IMIĘ/NAZWISKO/NAZWA FIRMY  
(zgodnie z nazwą kartoteki w bazie 

danych VD SPJ.)  
   

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

/ULICA, NUMER/  
   

KOD POCZTOWY     

MIASTO     

TELEFON     

E-MAIL     

OSOBA/FIRMA POWIĄZANA DO 

KUMULOWANIA OBROTÓW, będąca 

klientem firmy VD SPJ.  
   

  

  

 Oświadczam, że zapoznała(e)m się z regulaminem  i akceptuję jego treść.   

  

Data……...........................................podpis…….................................................................... .   

  

  

  

   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VD Skrobacz i Kwiatkowscy sp. j., dane 

kontaktowe: ul. Cechowa 100b, 30-685 Kraków (dalej: VD). Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych: iod@vdoleje.pl, poczta: VD Skrobacz i Kwiatkowscy sp. j., ul. 

Cechowa 100b, 30-685 Kraków.  

  

VD przetwarza Pani/Pana dane osobowe:  

a) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na VD, wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: 

RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania,  



b) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów VD w postaci marketingu 

bezpośredniego produktów i usług, realizacji programu lojalnościowego lojalnie z VD – 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość 

zrealizowania tego celu), do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu i tak długo 

jak aktualny będzie interes AL;  

  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie spowoduje brak 

możliwości uczestnictwa przez Panią/Pana w programie lojalnościowym lojalnie z VD.  

  

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą 

być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie/z 

upoważnienia VD tj. dostawcom usług IT oraz innych usług niezbędnych dla realizacji 

programu lojalnościowego lojalnie z VD.  

  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej 

zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na 

zasadach wynikających z RODO.  

  

Wypełniony formularz prosimy złożyć w firmie VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SPJ, u swojego 

przedstawiciela regionalnego lub odesłać na adres: VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SPJ, ul. 

Cechowa 100b, 30-685 Kraków.   

  

Data……...........................................Podpis……...................................................   

  


