
          WNIOSEK O WYDANIE IMIENNEJ KARTY ROCZNEJ                                                                                          

DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 

Należy wypełnić drukowanymi literami 

 

NAZWISKO (last name) 

 IMIĘ (first name) 

DATA URODZENIA (date of birth)                  ROK-MIESIĄC-DZIEŃ 

EMAIL dobrowolny (not required) 

Wyrażam zgodę 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). 
(zgodę może wyrazić osoba, która ukończyła 16 lat) 
 

AKCEPTUJĘ postanowienia obowiązującego REGULAMINU ZAKUPU I UŻYTKOWANIA KART ROCZNYCH ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. 
(akceptacja regulaminu stanowi warunek zakupu karty) 

 

Oświadczam, iż jestem osobą upoważnioną do złożenia wniosku o wydanie imiennej karty rocznej do ZOO Wrocław Sp. z o.o. dla ww. dziecka  
(oświadczenie może złożyć osoba, która została upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka poniżej 13 roku życia) 

 

DATA  …………………………………………………………. 

           PODPIS (signature) 
                                                                                            wnioskodawcy lub rodzica/prawnego opiekuna/osoby upoważnionej  

                                                                                                                       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż: 
1. Administratorem ww. danych osobowych jest ZOO Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław; 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym u administratora Inspektorem Ochrony 
Danych poprzez e-mail: iod@zoo.wroc.pl; 
3. a. dane osobowe tj. imię i nazwisko i data urodzin osoby, która lub dla której wnioskuje się o kartę oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego/osoby upoważnionej przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży imiennej karty rocznej do ogrodu zoologicznego jako 
niezbędne do wykonania ww. umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.; 
b. dane osobowe tj. e-mail przetwarzane będą w celu otrzymywania 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) na podstawie 
zgody tj.  art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. a. dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania karty rocznej, a także po jej wygaśnięciu w celach: 
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z kartą roczną, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych. 
b. dane osobowe zebrane w celu przekazywania przez 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) przetwarzane będą do czasu 
wycofania zgody. 
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania 
w sytuacjach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       
 
 
 
                                                                                                       NUMER KARTY ROCZNEJ                                                                                      

                      

                      

    -   -   

 

 

 

 

 

 


