
FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  

„KARTA WISAN” 

Data przystąpienia do programu*…..……………………………………………………………….......………….  

Numer karty  * .......................................................................................................................... 

Imię i nazwisko*……………………………………………………………………………………………………..........…  

Dane tele – adresowe niezbędne w celu przesłania  nagrody (*):  

Adres korespondencyjny  ……………………………………………………………………………………….……….. 

Telefon…………………………….......................…E- mail ………….....................................……………  

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) Organizator programu lojalnościowego informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fabryka Firanek „Wisan” S.A.  z siedziba w Skopaniu, 

przy ul. Włókniarzy 7, kod poczt. 39-451 Skopanie. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@wisan.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa  w Programie lojalnościowym 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 konkursu, 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 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.  

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w Programie lojalnościowym. 

Jeśli wyrażasz zgodę wpisz w pole słowo  „Tak”, jeśli nie to wpisz  „NIE” :  

⃝    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 organizowanym przez F.F. „Wisan” S.A. 

⃝    Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 

 z późn. zm.) oraz z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną przez F.F. „Wisan” S.A. 

 z siedzibą w Skopaniu, przy ul. Włókniarzy 7  (subskrypcji newslettera oraz otrzymywania ofert 

marketingowych produktów oferowanych w sprzedaży przez Organizatora Programu lojalnościowego), 

jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu.  

⃝ Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu programu lojalnościowego „KARTA WISAN”  

 

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

                Data i Podpis  

*pola wymagane 


