FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
„GREEN CLUB”

Data przystąpienia do programu:

________________________

Imię*:

________________________

Nazwisko*:

________________________

Adres do korespondencji*: ________________________
________________________
Adres e-mail:

________________________

Numer telefonu:

________________________

▢ TAK*

▢ NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Osadę
Śnieżka Operator sp. z o.o. w celach związanych z uczestnictwem w
Programie Lojalnościowym „Green Club”.

▢ TAK

▢ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
(e-mail) od Osada Śnieżka Operator sp. z o.o. w Warszawie.

▢ TAK

▢ NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Osada Śnieżka Operator sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie informacji o najnowszych promocjach i ofertach w
ramach marketingu bezpośredniego za pomocą wiadomości mailowej.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym „Green Club”.
Zapoznałem/-am się z Regulaminem Programu Lojalnościowego „Green Club” i akceptuję jego zapisy i
postanowienia.
________________________
data i czytelny podpis

Administratorem Państwa danych osobowych jest Osada Śnieżka Operator spółka z o.o. w Warszawie
(00-023) przy ul. Widok 8. Dane osobowe będą przetwarzane:
−
−

−

w celu wykonania umowy obejmującej Państwa udział w Programie Lojalnościowym „Green Club”.
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w tym prowadzenia konta uczestnika programu lojalnościowego;
w celu umożliwienia korzystania przez Państwa z usług SPA & Wellness w ramach Programu
Lojalnościowego „Green Club” w oparciu o Państwa wyraźną zgodę – w zakresie danych osobowych
dotyczących zdrowia [art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]; obejmuje to możliwość korzystania z usług SPA &
Wellness w ramach korzyści wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym;
dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
takich jak marketing bezpośredni usług własnych administratora, obsługa reklamacji, dochodzenie
ewentualnych roszczeń lub obrona w zakresie ewentualnych Państwa wzajemnych roszczeń, kontakt
z Państwem w razie nieprzewidzianych zdarzeń (np. błędu przy realizacji płatności), archiwizacja
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
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−

w celach marketingowych poprzez e-mail, SMS lub telefon w oparciu o Państwa zgodę [art. 6 ust.
1 lit. a) RODO].

Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla
celów rachunkowych i podatkowych.
Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu przystąpienia do programu lojalnościowego
jest dobrowolne, ale podanie danych oznaczonych symbolem „*” jest niezbędne w celu przystąpienia
do tego programu i jego realizacji. Niepodanie tych danych uniemożliwi przystąpienie do programu
lojalnościowego. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest konieczne wyłącznie w przypadku
wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na przesyłanie ofert
w ramach marketingu bezpośredniego. Brak tych danych uniemożliwi przekazywanie Państwu informacji
o najnowszych promocjach.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, oznaczonej symbolem „*” jest
niezbędne, aby wziąć udział w programie lojalnościowym. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia wzięcie
udziału w programie lojalnościowym. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną lub na przesyłanie ofert w ramach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne i
niewyrażenie tych zgód nie wpływa na możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego i jego
realizacji. Brak tych zgód uniemożliwi jednak przesyłanie Państwu informacji o najnowszych promocjach.
Administrator powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z
tego względu może być konieczne ujawnienie Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej
usługi zakresie podmiotom współpracującym z administratorem przy świadczeniu usług hotelowych (w
tym usług dodatkowych), w tym w szczególności usług objętych programem lojalnościowym,
podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe, księgowe, obsługi
mailingu lub usługi marketingowe.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w programie lojalnościowym, a także do
upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody
będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a po cofnięciu zgody mogą być przetwarzane do upływu
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania niezbędnego do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora.
Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby
marketingu bezpośredniego.
Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres administratora lub
poprzez e-mail na adres: rodo@green-mountain.pl
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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