
   
 

Formularz zgłoszenia uczestników do „Program dla Rekomendujących” …………….. dnia ……………….. 
do promocji dla Rekomendujących organizowanej przez ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

 
 

Rekomendujący (osoba polecająca) 
 

*Imię i Nazwisko: 
 

*Telefon: 
 

*Mail: 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Programu*  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu.* 
 

Wyrażam zgodę na używanie przez ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w celu przesyłania informacji handlowych 
drogą elektroniczną dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG. 
Wyrażam zgodę na używanie przez ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, tj. aby przedstawić oferty Spółek 
z Grupy ROBYG telefonicznie. 

 
 

Data:....................................... Podpis:....................................... 
 
 

Osoba Rekomendowana (osoba polecana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Programu*  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. moich danych osobowych na potrzeby realizacji Programu.* 
 

Wyrażam zgodę na używanie przez ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w celu przesyłania informacji handlowych 
drogą elektroniczną dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG. 
Wyrażam zgodę na używanie przez ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, tj. aby przedstawić oferty Spółek 
z Grupy ROBYG telefonicznie. 

 

 

Data:....................................... Podpis:....................................... 

*Mail: 

*Telefon: 

*Imię i Nazwisko: 

Administratorem Danych Osobowych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, 
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@robyg.com.pl, adres korespondencyjny: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane osobowe podawane w 
Formularzu, których podanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków w ramach Programu (oznaczone gwiazdką) będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, 
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). W przypadku zwycięzców nagród, dane 
osobowe będą przetwarzane także w celu spełnienia przepisów prawa, w zakresie złożenia deklaracji PIT-8C we właściwym urzędzie skarbowym i archiwizacji dokumentacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w związku z przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w formularzu zgłoszenia do Programu dane osobowe mogą być przetwarzane (na podstawie zgody, tj. art. 
6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru). Dane osobowe 
będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania, a w przypadku dokumentacji PIT-8C – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego i upływu okresów wskazanych w 
przepisach prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych 
usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie obsługi IT, administracyjnej, prawnej), bądź też organom państwowym uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów 
prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych do deklaracji PIT-8C jest konieczne dla spełnienia przepisu prawa. Podanie innych danych jest dobrowolne (nie jest obowiązkiem 
wynikającym z ustawowy), jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. celów.

*  pola wymagane

*  pola wymagane


