Załącznik nr 2 do regulaminu Programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”

……………………………………………..
Miejscowość, data

Zgłoszenie do programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”

Imię i nazwisko:

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

Adres e-mail:

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

Adres zamieszkania:

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

Numer PESEL:

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

Numer NIP:

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

Nazwa banku i nr konta bankowego: ….………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Przynależność do urzędu skarbowego: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Pracodawca:

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

Zgoda na przetwarzanie danych w związku z marketingiem
"Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z
o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934
Warszawa) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, mailową
lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie
zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i
zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że
zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec
ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, że przetwarzanie
moich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r."

…………………………………………….
Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Image Recording
Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa
190, 01-934 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219). Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie
wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na
przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

…………………………………………….
Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych w związku z organizacją konkursu
"Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z
o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934
Warszawa) zawartych w zgłoszeniu do programu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu „Kto
Hitachi handluje ten kasę zyskuje”. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w
przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r.. Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem
uczestnictwa w konkursie. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi

prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie
wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na
przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r."

…………………………………………….
Podpis

Zgłaszam swój udział w programie „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”

…………………………………………….
Podpis

