FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij formularz zgłoszeniowy drukowanymi literami i dostarcz go do Działu Obsługi Klienta Selgros C&C.
NR KARTY SELGROS

JESTEM KLIENTEM ZAREJESTROWANYM W HALI (PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNO)
BIAŁYSTOK

KRAKÓW

RADOM

DŁUGOŁĘKA K/WROCŁAWIA ul. Wrocławska 4c

BYTOM

LUBLIN

SZCZECIN

WARSZAWA ul. Marsa 56

GDAŃSK

ŁÓDŹ ul. Rokicińska 190

WARSZAWA ul. Przylesie 3

WARSZAWA-PIASECZNO

GLIWICE

ŁÓDŹ ul. 3 maja 4

WARSZAWA ul. Połczyńska 103

KATOWICE

POZNAŃ

WROCŁAW ul. Krakowska 71-105

PEŁNA NAZWA FIRMY, ULICA, KOD, MIEJSCOWOŚĆ

FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI (PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNO)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPÓŁKA PARTNERSKA

SPÓŁKA CYWILNA

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SPÓŁKA AKCYJNA

SPÓŁKA JAWNA

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

INNA, JAKA? ...............................................................................

NIP

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO (SMS)

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ FIRMĘ I JEDNOCZEŚNIE UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU NAGRODY

PIN DO ZARZĄDZANIA KONTEM PUNKTÓW W PROGRAMPREMIA PROSZĘ DOSTARCZYĆ WYKORZYSTUJĄC:
SMS

E-MAIL

PRZESŁAĆ NA ADRES FIRMY

WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE AKTUALNYCH INFORMACJI O SPECJALNYCH OFERTACH W RAMACH
PROGRAMPREMIA (POZA GAZETKĄ) ORAZ O ILOŚCI WYPRACOWANYCH PUNKTÓW I ZDOBYTYCH NAGRODACH
W NASTĘPUJACY SPOSÓB (MOGĄ PAŃSTWO ZAZNACZYĆ WSZYSKIE POLA) (ZGODNE Z DZ. U. NR 144, POZ. 1204).
SMS

E-MAIL

1. Oświadczam, że firma, której dane wymieniono powyżej jest firmą zarejestrowaną i prowadzącą działalność
2. Oświadczam, że zgadzam się na udział w programpremia zgodnie z regulaminem oraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w tym zgłoszeniu także dla celów marketingowych Administratora lub podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programpremia, akceptuję go i znane mi są zasady podatkowe dotyczące otrzymywania
nagród przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
4. Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do reprezentowania firmy podanej w niniejszym formularzu i zgłoszenia jej do programpremia.
5. Oświadczam, że adres firmy podany w niniejszym formularzu jest zgodny z adresem firmy podanym w Selgros C&C i jest właściwy dla
doręczeń korespondencji w związku z programpremia.
6. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Administratora o wszelkich zmianach danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym,
a mających wpływ na mój status i uprawnienia w związku z programpremia, a w szczególności o zakończeniu prowadzenia ww. działalności
gospodarczej.

www.program-premia.pl

biuro@program-premia.pl

tel. +48 61 830 00 95

7. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
1) ADMINISTRATOREM moich danych osobowych jest Spółka Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul
Zamenhofa 133, KRS nr: 0000045597, NIP: 781-10-11-998, kontakt do inspektora danych osobowych iod@selgros.pl
2) moje dane osobowe będą wykorzystane w celach:
a) przeprowadzenia programpremia, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
b) wypełniania przez ADMINSTRATORA oraz podmioty wskazane w pkt.9 ciążących na nich obowiązków prawnych, w szczególności:
wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia
bezpieczeństwa sieci lub usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) Jeżeli chcę wziąć udział w programpremia dobrowolnie zgłaszam w niej swój udział podając dane firmy oraz swoje dane osobowe takie jak imię
i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, a brak ich podania może uniemożliwić podmiotom wskazanym w pkt.9 lub ADMINISTRATOROWI
wywiązanie z ich obowiązków.
4) Moje dane osobowe przetwarzane będą przez podmioty wskazane w pkt.9 lub ADMINISTRATORA w okresie mojego uczestnictwa w
programpremia oraz w okresie niezbędnym do wykonania przez te podmioty ich zobowiązań umownych. Następnie po jego zakończeniu
i ograniczeniu zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na podmiotach wskazanych w pkt.9 oraz ADMINISTRATORZE
obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w
nich wyznaczonymi. W przypadku braku mojego sprzeciwu, w tym okresie moje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie
uzasadnionych interesów ww. podmiotów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec
moich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli moje dane osobowe są przetwarzane
na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, będzie to trwało nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę wycofam. Przykładowo, moje dane
osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych
usług muszą być przechowywane przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa
prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5) Mogę złożyć do ADMINISTRATORA wniosek dotyczycący moich danych osobowych o:
a) poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych
b) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
c) ograniczenie przetwarzania danych osobowych
d) przeniesienie danych do innego administratora danych
6) Na mój wniosek zostanie mi udzielone potwierdzenia, czy moje dane osobowe są nadal przetwarzane oraz, że mam do nich dostęp.
7) Jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, mogę tę zgodę w każdej chwili
wycofać.
8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Moje dane osobowe mogą być udostępnione:
a) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu ADMINISTRATORA, w szczególności:
I. podwykonawcom w procesie organizacji programpremia, w tym w szczególności ORGANIZATOROWI tj. TQ Group Sp. z o.o.;
II. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym systemy teleinformatyczne;
III. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
IV. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym prawne i księgowe
b) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności operatorom pocztowym.
10. Jeżeli chcę wziąć udział w programpremia dobrowolnie zgłaszam w nim swój udział podając dane firmy lub swoje dane osobowe, a brak ich
podania lub cofnięcie zgody może uniemożliwić ORGANIZATOROWI lub ADMINISTRATOROWI spełnienie ich obowiązków oraz w konsekwencji
doprowadzić do pozbawienia mnie nabytych do tego czasu praw w ramach programpremia.

czytelny podpis

UWAGA: PROSZĘ WPISAĆ NUMER HALI MACIERZYSTEJ KLIENTA (WYPEŁNIAĆ TYLKO W PRZYPADKU KLIENTÓW OBCYCH).
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ DANYCH NA ZGŁOSZENIU Z DANYMI W/W KLIENTA ZAREJESTROWANYMI W SYSTEMIE SELGROS C&C.

NR ZAKŁADU

DATA

www.program-premia.pl

czytelny podpis
biuro@program-premia.pl

tel. +48 61 830 00 95

