Załącznik nr 1

ANKIETA UCZESTNIKA PROGRAMU
„extraDEKARZ”

Nazwa firmy

NIP

Data urodzenia

Adres do korespondencji

Email

Nr telefonu
Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do odbioru
nagrody

Oświadczam, że:
1. akceptuję zapisy Regulaminu sprzedaży promocyjnej „extraDEKARZ”;
2. akceptuję przesyłanie faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej przez
EXTRADACH

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością

spółkę

komandytową z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krakowskiej 61A, NIP
8522541532 na wyżej podany adres e-mail.
…………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej do działania
w imieniu Uczestnika Programu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółkę komandytową z siedzibą w Szczecinie wraz z broszurą informacyjną
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (wskazanych poniżej) przez EXTRADACH spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółkę komandytową (dalej „extraDACH”) z siedzibą w Szczecinie, ul. Krakowska 61a, 71-017 Szczecin,
spółkę prawa handlowego wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000489642, REGON 320561535, NIP 8522541532, oraz jej następców prawnych dla celów wzięcia udziału w sprzedaży
promocyjnej „extraDEKARZ” organizowanej przez extraDACH. W związku z powyższym:
1)

wyrażam zgodę na kontakt ze mną przez extraDACH w celu realizacji zleceń, zamówień, usług, itp.
TAK ☐

2)

NIE ☐

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez extraDACH, moich następujących danych:
- dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, datę urodzenia, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer
telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,
- informacje o zawartych umowach,
w celach marketingowych produktów i usług oferowanych przez extraDACH z siedzibą w Szczecinie, w tym między innymi
dla zindywidualizowanego dopasowania i przedstawienia ofert, badań satysfakcji ze świadczonych usług, statystyki handlowej.
TAK ☐

3)

NIE ☐

wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną, w tym na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych (w
szczególności z użyciem poczty e-mail, wiadomości SMS, komunikatorów internetowych).
TAK ☐

4)

NIE ☐

wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny dla celów marketingu bezpośredniego.
TAK ☐

NIE ☐

Data: ______________________

Podpis: _____________________________________________________

Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie jest od nich uzależnione zawarcie jakiejkolwiek umowy dotyczącej produktów
lub usług oferowanych przez extraDACH.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych klientów
1)

Administrator danych: EXTRADACH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Szczecinie.

2)

Cele przetwarzania: wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych dla zawarcia umowy, marketing produktów i usług
oferowanych przez Administratora, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią

3)

Podstawy prawne przetwarzania: zawarcie umowy, udzielona zgoda, uzasadniony interes Administratora

4)

Podmioty, którym dane osobowe będą przekazywane: podmioty świadczące usługi outsourcingowe dla Administratora,
usługi IT, księgowe, prawne, organy publiczne, na podstawie wymogów ustawowych

5)

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych
osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, inne prawa określone w poniższej informacji szczegółowej.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów dostępna jest na stronie internetowej
EXTRADACH pod adresem www.extradach.com.
Na wyraźne żądanie Klienta klauzula informacyjna zostanie mu udostępniona w formie papierowej.

