
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 

   Wniosek o przystąpienie do Programu Lojalnościowego S’portofino Club 
 
Imię

1
___________________________________________________________________________________ 

Nazwisko
2
______________________________________________________________________________ 

Numer telefonu
3
_________________________________________________________________________ 

Adres e-mail
4
________________________________________________________________________________ 

 
Oświadczam, że: 
  
 zapoznałem/am się z Regulaminem Sklepu www.sportofino.com oraz akceptuję jego postanowienia 
i zobowiązuję się do ich przestrzegania*,  
zapoznałem/am się z Regulaminem programu lojalnościowego S’portofino Club oraz akceptuję jego 
postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania*, 
 zostałem/am poinformowany/a o prawie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Swoje dane podaję dobrowolnie*, 
przystępując do umowy uczestnictwa w programie lojalnościowym S’portofino Club, godzę się na 
przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie jest niezbędne dla realizacji umowy* 
 zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1489 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, numer 
telefonu (tj. poprzez telekomunikacyjne urządzenia końcowe) oraz za pomocą automatycznych systemów 
wywołujących, informacji handlowych wysyłanych przez SAT TS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. 
Grochowskiej 27, w celu marketingu bezpośredniego*, 
 zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1030 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących działalności, produktów 
i usług SAT TS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) przy ul. Grochowskiej 27, drogą elektroniczną na podany 
przeze mnie adres e-mail* 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby profilowania handlowego za 
pomocą narzędzi SALESmanago*.  
 
* konieczne do dalszej realizacji umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym S’portofino Club 
realizowanym drogą elektroniczną za pośrednictwem podanego adresu e-mail i numeru telefonu  
  
 
 

________________ 
podpis

5
 

 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., SAT TS sp. z 
o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż: 
1) Administratorem danych osobowych Uczestników programu lojalnościowego S’portofino Club oraz Użytkowników sklepu internetowego www.sportofino,com  jest SAT TS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277) 

przy ul. Grochowskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000633957, NIP 7792446406, REGON 365284658 („Spółka”), 
2) dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1a) i 1b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu organizacji i prowadzenia 

Programu Lojalnościowego, w tym m.in. marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki, a w przypadku Uczestników zawierających ze Spółką umowę sprzedaży, również w celu realizacji umowy sprzedaży, 
realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, zwrotu towarów w związku z realizacją przez Uczestnika uprawnienia do odstąpienia od umowy, dochodzenia należności oraz wykonywania 
innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw, 

3) dane osobowe Uczestników mogą być powierzone przez Spółkę podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego, umowy sprzedaży, w celu 
prawidłowego ich wykonania, np. Poczcie Polskiej, BENHAUER sp. z o.o.(SALESmanago),przewoźnikom, firmom logistycznym, firmom obsługującym transakcje płatnicze, 

4) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego lub umowy sprzedaży oraz przewidziany obowiązującymi 
przepisami prawa, 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na profilowanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
8) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia,  
9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
10) podanie Spółce danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego jest warunkiem realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego, 
11) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Celem profilowania jest dostarczenie indywidualnym Uczestnikom spersonalizowanych i dopasowanych 

ofert oraz treści we wszystkich kanałach, m.in. poprzez email marketing, dynamiczne treści na stronie www, sieci reklamowe czy sprzedaż bezpośrednią. Przewidywane konsekwencje przetwarzania danych to 
monitoring i analiza Pana/Pani zachowania podczas odwiedzania strony WWW, automatyzacja email marketingu, komunikacja z anonimowymi odwiedzającymi, marketing predyktywny, integracja z sieciami 
reklamowymi i inne.  

                                                           
1 podanie Organizatorowi danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego S’portofino Club jest warunkiem realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego; 
2 podanie Organizatorowi danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego S’portofino Club jest warunkiem realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego; 
3 podanie Organizatorowi danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego S’portofino Club jest warunkiem realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego; 
4 podanie Organizatorowi danych osobowych w związku z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego S’portofino Club jest warunkiem realizacji umowy świadczenia usług Programu Lojalnościowego; 
5 wymagane dla skutecznego złożenia wniosku o przystąpienie do Programu Lojalnościowego S’portofino Club w Salonie. 

http://www.sportofino,com/

