WNIOSEK O WYDANIE IMIENNEJ KARTY ROCZNEJ
DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
Należy wypełnić drukowanymi literami
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Wyrażam /
nie wyrażam zgody na otrzymywanie od ZOO Wrocław sp. z o.o. drogą e-mailową informacji
związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową
o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach).
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz mojego
wizerunku utrwalonego na zdjęciu wykonanym w Punkcie Obsługi Klienta przez ZOO Wrocław sp. z o.o. przy
ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław w celu realizacji umowy sprzedaży imiennej karty rocznej do ogrodu
zoologicznego. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).
*Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
2. Moje dane będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży imiennej karty rocznej do ogrodu
zoologicznego, w szczególności do celów związanych z wydaniem karty rocznej wraz z rachunkiem/fakturą,
stworzeniem duplikatu karty w razie jej utraty oraz niedopuszczeniem do użycia karty przez osoby nieuprawnione.
3. Moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
4. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania
danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).
*Zapoznałem
się
i
akceptuję
postanowienia
I UŻYTKOWANIA KART ROCZNYCH ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

obowiązującego

REGULAMINU

ZAKUPU

*WYRAŻENIE ZGODY STANOWI WARUNEK ZAKUPU KARTY.
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PODPIS posiadacza lub prawnego opiekuna

