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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 
FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA  

DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO AQUA ZDRÓJ 

Imię ………………………………………………   Nazwisko ………………………………………………… 

Nr telefonu ……………………………………  e-mail  …………………………………………………… 

Numer Karty Stałego Klienta AQZ   

Data przystąpienia do programu   ………… - ………… - …………. 
  dzień         miesiąc           rok 

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne 

„AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-mail: biuro@aqua-zdroj.pl, zwany 

dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

1) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iodo@aqua-zdroj.pl, tel./fax +48 74 848 84 94 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/z 

Spółki wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

4) podanie danych jest niezbędne do wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub drogą elektroniczną w celu realizacji 

Programu Lojalnościowego AQUZ ZDRÓJ, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1roku od daty zakończeniu udziału w Programie Lojalnościowym AQZ. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum 

Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, tel./fax +48 74 848 84 94, e-

mail: biuro@aqua-zdroj.pl, w celu wymiany korespondencji tradycyjnej papierowej lub droga elektroniczną, w związku z 

przystąpieniem do  Programu Lojalnościowego AQUA ZDRÓJ.   

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie drogą elektroniczna i/lub SMS informacji handlowych od Spółka 

Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ”  Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych. Zgoda 

jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Administrator 

przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, ograniczenia ich 

przetwarzania lub całkowitego usunięcia. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 

 (podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

 
 


