Klub graczy Pubu Polufka – zgłoszenie/aktualizacja
Imię Nazwisko: *
Adres zamieszkania: *

Telefon: *
Adres e-mail: *
PESEL:

nr dowodu tożsamości:

Dane prawnego opiekuna (jeśli osoba zgłaszana jest niepełnoletnia):

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przekazane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
_____________________
Czytelny podpis
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wypożyczalni z dnia 22.01.2021 oraz akceptuję jego postanowienia.
____________________
Czytelny podpis
Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni z dnia 22.01.2021, w szczególności zobowiązuję się do uiszczania na
rzecz Pubu Polufka Kazimierz Tywusik wszelkich należności z tytułu wypożyczeń oraz do naprawienia szkód powstałych wskutek używania
wypożyczonych gier w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem i/lub dołączoną instrukcją albo z wyżej wskazanym Regulaminem.
___________________
Czytelny podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu w celach marketingowych przez Pub Polufka
Kazimierz Tywusik z siedzibą w Gdańsku. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.
Miejsce, data: Gdańsk
___________________
Czytelny podpis

Informacja:
Administratorem danych osobowych gromadzonych przy zapisie do „Klubu graczy Pubu Polufka”, zwanego dalej Klubem jest Pub
Polufka Kazimierz Tywusik z siedzibą w Gdańsku.
Dane osobowe są przetwarzane:
•

w celu świadczenia usług związanych z obsługą zamówień w Klubie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

•

w celach marketingowych Pub Polufka Kazimierz Tywusik, które polegać będą na kierowaniu do osób, które podały swój adres
e-mail, powiadomień mogących zawierać informacje handlowe, w tym w szczególności powiadomień o bieżących ofertach
(usługa newslettera).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z członkostwa
Klubu. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania. Pub
Polufka Kazimierz Tywusik informuje, że , że powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod podanego powyżej adresu, którego zgoda dotyczy.
Wypełnia obsługa:
Data zgłoszenia do klubu: Gdańsk, dnia: _____________ Nr karty klubowej:________________
Dane pochodzą od: osoby, której dotyczą/opiekuna prawnego osoby, której dotyczą.
Popis osoby przyjmującej zgłoszenie:


dane obowiązkowe



dane obowiązkowe

