Formularz zgłoszeniowy do Systemu Parkingowego z użyciem Karty Parkingowej
SPRZEDAWCA
wpłynęło ……………………………….………..
data i podpis pracownika Synergii

Wypełnia pracownik Synergii
Nr systemowy:

A

…………………………..………………………

Data/podpis:

……………………………………………………………

Wypełnia Sprzedawca

B

Nazwa firmy / Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….…………………………………………………………………..
Oznaczenie miejsca handlowego (nr stanowiska / boksu): …………………..…………………………………………………………………………………………………………….
NIP (VIES): ……………………………..……………………………………….…

Strona www: …………………………………….…………….……….………….…...

Telefon stacjonarny: ……………………………………….…………………

E-mail: ………………...………………………………….…………….………..…..…..

Telefon komórkowy: ……………………..………………………………….
Telefon do właściciela: ……………………..………………………………
Wypełnia pracownik Synergii

C.1.1

Nr karty: ……………………………………………………………….……………………..
Wypełnia Sprzedawca

C.1.2

Nr rejestracyjny: …………………………………………………………………………

Marka auta: ……………………………………………………………………………..

Typ samochodu:







Samochód osobowy
Samochód dostawczy do 3,5 t

Samochód dostawczy pow. 3,5 t
Ciągnik siodłowy z naczepą (TIR)

Wypełnia pracownik Synergii

C.2.1

Nr karty: …………………………………………………………….……………………..
Wypełnia Sprzedawca

C.2.2

Nr rejestracyjny: …………………………………………………………………………

Marka auta: ……………………………………………………………………………..

Typ samochodu:







Samochód osobowy
Samochód dostawczy do 3,5 tony

Samochód dostawczy pow. 3,5 t
Ciągnik siodłowy z naczepą (TIR)

Wypełnia Sprzedawca

D

Rodzaj asortymentu (proszę zaznaczyć właściwe):



kwiaty cięte



kwiaty sztuczne



kwiaty doniczkowe



artykuły dekoracyjne



inny (proszę podać jaki)
…………………………….……………………
…………………………………………………..

Jednocześnie, z podpisaniem niniejszego Formularza oświadczam, iż:
- zapoznałam/-em się i akceptuję Regulamin korzystania z parkingu przy Hali Kwiatów oraz Karty Parkingowej zamieszczonymi na stronie
internetowej www.sgk.tychy.pl,
- przyjęłam/-em do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się w dalszej części Formularza.

………..…………………………………..……..
Data i podpis Sprzedawcy
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Formularz zgłoszeniowy do Systemu Parkingowego z użyciem Karty Parkingowej
SPRZEDAWCA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Synergia Michał Kostelecki prowadzącego
działalność gospodarczą w Tychach (43 – 100), ul. Sadowa 3, NIP 646 249 02 08.
………..…………………………………..……..
Data i podpis Sprzedawcy

Uwagi:

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

…………………………………..………………...
Data i podpis Sprzedawcy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ryszard Kostelecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Synergia Michał Kostelecki
z siedzibą w Tychach, ul. Sadowa 3, 43–100 Tychy, www.sgk.tychy.pl.
2. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) rejestracji pojazdu i właściwego podmiotu w Systemie Parkingowym, a następnie korzystanie z tego Systemu przez uprawniony podmiot
i realizacji umowy najmu miejsca parkingowego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) RODO,
b) przesyłania informacji marketingowej związanej z działalnością Śląskiej Giełdy Kwiatowej zarządzanej przez Administratora (w przypadku
udzielenia takiej zgody), zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) RODO,
c) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności związanego
z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości,
d) realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO takich jak:
− marketing bezpośredni,
− ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
− tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora,
− przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej lub sms informacji o wystawionych fakturach, należnych płatnościach oraz ich terminach.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, kancelarie prawne, biuro rachunkowe,
firmy świadczące usługi ochrony oraz podmioty z mocy prawa uprawnione do otrzymywania dotyczących Pani/Pana danych.
4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres określony przepisami prawa, nie dłużej niż do
czasu przedawnienia roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) przenoszenia swoich danych,
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i skorzystania z Systemu Parkingowego, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości
skorzystania z Systemu i zawarcia umowy.
8. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także
poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.
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