
FORMULARZ	ZGŁOSZENIOWY	PROGRAMU	SZARŻA	PREZENTÓW	/	BIZNES	PROFIT	(dla	osób	fizycznych)	
	
Numer	karty	(widoczny	po	przyłożeniu	karty	do	czytnika)	……………………………………	
	
Imię:	………………………………………….......………………………………………………………..	
	
Nazwisko:	………………………………………………........…………………………………………	
	
Ulica,	nr	domu:	…………………………………………………….......……………………………	
	
Kod	pocztowy,	miejscowość:	...........………………………………………………………..	
	
Adres	email		…………………………………………………………………………………………….	
	
Numer	telefonu:	..........................................................................................	
	
Pesel	:	……………………………………………………………………………	
	
Płeć	:	K/M	
*Regulamin	programu	dostępny	na	stronie	www.huzar.eu	
	
q	Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	przez	HUZAR	PSP	SPÓŁKA	AKCYJNA	z	 siedzibą	w	Płocku	przy	ul.	Wiadukt	1,	09-400	Płock,	
zarejestrowaną	przez	Sąd	Rejonowy	dla	m.st.	Warszawy	w	Warszawie	XIV	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
pod	nr	KRS	0000492939,	REGON:	146964839,	NIP:	7743217367	email:	huzar@huzar.eu,	moich	danych	osobowych	zawartych	w	
formularzu	zgłoszeniowym,	w	celach	związanych	z	udziałem	w	programie	lojalnościowym	oraz	w	celach	marketingowych.	

q	 Wyrażam	 zgodę	 na	 wykorzystanie	 przez	 ww.	 Administratora,	 moich	 danych	 związanych	 z	 uczestnictwem	 w	 programie	
lojalnościowym	 do	 celów	 profilowania	 i	 kierowania	 do	 mnie	 spersonalizowanych	 ofert	 handlowych	 na	 podstawie	 informacji	
zgromadzonych	w	programie	lojalnościowym.	

	

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

data		 	 	 miejsce			 		 						czytelny	podpis	

	
Nazwa	stacji	stacji	:	………………………………………………………………………………………………………………	
	
Potwierdzenie	pracownika	stacji	:		Data………………………	czytelny	podpis		……….………………………………………….………	

	

INFORMACJA	O	PRZETWARZANIU	DANYCH	OSOBOWYCH	

Na	 podstawie	 art.	 13	 Rozporządzenia	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	 27	 kwietnia	 2016	 r.	 w	 sprawie	
ochrony	osób	fizycznych	w	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych	i	w	sprawie	swobodnego	przepływu	takich	danych	oraz	
uchylenia	 dyrektywy	 95/46/WE,	 HUZAR	 PSP	 S.A.	 z	 siedzibą	 w	 Płocku	 przekazuje	 następujące	 informacje	 związane	 z	
przetwarzaniem	danych	osobowych:	

DANE	ADMINISTRATORA		HUZAR	PSP	S.A.	z	siedzibą	w	Płocku	ul.	Wiadukt	1,	09-400	Płock	email:	huzar@huzar.eu	

CEL	I	SPOSÓB	PRZETWARZANIA	DANYCH	

Administrator	przetwarza	dane	klientów	oraz	kontrahentów	do	celów	związanych	z	realizacją	programów	lojalnościowych	oraz	do	
celów	marketingowych.	Wszelkie	 dane	 osobowe	 pozyskane	 przez	 Administratora	 są	 przetwarzane	w	 postaci	 papierowej	 i/lub	
elektronicznej.		

PODSTAWA	PRAWNA	PRZETWARZANIA	DANYCH	

Przetwarzanie	danych	do	celów	związanych	z	realizacją	programów	lojalnościowych	oraz	w	celach	marketingowych	następuje	na	
podstawie	 dobrowolnej	 zgody	 udzielonej	 przez	 osobę	 będącą	 dysponentem	 danych	 osobowych	 lub	 osobę	 uprawnioną	 do	
reprezentacji	dysponenta	danych	osobowych.	W	zakresie	w	 jakim	dane	osobowe	są	zbierane	na	podstawie	dobrowolnej	zgody	
odmowa	ich	podania	uniemożliwi	udział	w	akcjach	promocyjnych	i	programach	lojalnościowych	organizowanych	w	ramach	sieci	
stacji	paliw	HUZAR.	



UDOSTĘPNIANIE	DANYCH	

Dane	osobowe	pozyskane	przez	Administratora	mogą	być	przekazywane	pracownikom	Administratora	na	podstawie	upoważnień	
do	przetwarzania	danych	oraz	mogą	być	przekazywane	podmiotom	zewnętrznym	zajmującym	się	bieżącą	obsługą	Administratora	
w	 zakresie	 informatyki,	 księgowości,	 zarządzania,	 marketingu	 i	 doradztwa	 prawnego.	 Ponadto	 dane	 osobowe	 mogą	 być	
przekazywane	organom	władzy	publicznej	oraz	podmiotom	wykonującym	zadania	publiczne	lub	działającym	na	zlecenie	organów	
władzy	 publicznej,	 w	zakresie	 i	w	celach,	 które	 wynikają	 z	przepisów	 prawa.	 W	 zakresie	 przetwarzania	 danych	 na	 potrzeby	
związane	 z	 programami	 lojalnościowymi	 oraz	 w	 celach	marketingowych	 dane	 osobowe	 są	 zbierane	w	 imieniu	 Administratora	
przez	przedsiębiorców	uczestników	sieci	stacji	paliw	HUZAR.		

OKRES	PRZEZ	KTÓRY	ADMINISTRATOR	PRZETWARZA	DANE	

Dane	osobowe	pozyskane	przez	Administratora	będą	przetwarzane	przez	okres	niezbędny	dla	realizacji	prawnie	uzasadnionych	
interesów	Administratora	lub	do	czasu	odwołania	przez	dysponenta	danych	osobowych,	zgody	na	ich	przetwarzanie.		

PRZEKAZYWANIE	DANYCH	DO	PAŃSTWA	TRZECIEGO	

Dane	osobowe	mogą	być	przekazywane	do	odbiorców	w	państwach	trzecich.	

UPRAWNIENIA	OSOBY	KTÓREJ	DANE	DOTYCZĄ		

W	związku	z	przetwarzaniem	danych	osobowych,	osobie	której	dane	dotyczą	przysługuje	prawo	do:	

1.	dostępu	do	danych	osobowych,	w	tym	prawo	do	uzyskania	kopii	tych	danych;		

2.	 prawo	 do	 żądania	 sprostowania	 (poprawiania)	 danych	 osobowych	 –	 w	 przypadku	 gdy	 dane	 są	 nieprawidłowe	 lub	
niekompletne;		

3.	prawo	do	żądania	usunięcia	danych	osobowych	(tzw.	„prawo	do	bycia	zapominanym”)	,	

4.	prawo	do	żądania	ograniczenia	przetwarzania	danych	osobowych,	

5.	prawo	do	przenoszenia	danych	osobowych,	

6.	prawo	do	sprzeciwu	wobec	przetwarzania	danych	osobowych,	w	tym	profilowania,	

W	 przypadku	 przetwarzania	 danych	 na	 podstawie	 zgody	 osobie,	 której	 dane	 dotyczą,	 przysługuje	 prawo	 do	 cofnięcia	 zgody.	
Cofnięcie	zgody	nie	ma	wpływu	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania	danych,	którego	dokonano	na	podstawie	zgody	przed	 jej	
wycofaniem.	

Osobie,	która	uzna,	że	przetwarzanie	jej	danych	osobowych	narusza	przepisy	Rozporządzenia	RODO	przysługuje	prawo	wniesienia	
skargi	do	organu	nadzorczego.	

INFORMACJA	O	ZAUTOMATYZOWANYM	SPOSOBIE	PRZETWARZANIA	DANYCH	I	PROFILOWANIU	

Dane	 osobowe	 zbierane	 przez	 Administratora	 mogą	 być	 wykorzystywane	 w	 procesach	 zautomatyzowanego	 podejmowania	
decyzji	lub	do	profilowania.		

	Profilowanie	należy	 rozumieć	 jako	dowolną	 formę	zautomatyzowanego	przetwarzania	danych	osobowych,	 które	polega	na	ich	
wykorzystaniu	 do	oceny	 niektórych	 cech	 osoby	 fizycznej,	 w	szczególności	 do	analizy	 lub	 prognozy	 aspektów	 dotyczących	
preferencji,	zainteresowań,		zachowania,	lokalizacji	lub	przemieszczania	się.		

W	zakresie	niezbędnym	do	skorzystania	z	usług	świadczonych	przez	Administratora	w	ramach	programów	 lojalnościowych	oraz	
akcji	promocyjnych	bądź	wykonania	przez	Administratora	obowiązku	wynikającego	z	przepisów	prawa,	Pani/Pana	dane	osobowe	
mogą	być	przetwarzane	w	sposób	zautomatyzowany,	co	może	wiązać	się	ze	zautomatyzowanym	podejmowaniem	decyzji,	w	tym	
profilowaniem.	 Tego	 rodzaju	 przypadki	 wystąpią	 w	celach	 marketingowych.	 Pani/Pana	 dane	 osobowe	 (m.in.	 odpowiednio	
dotychczasowa	 historia	 zakupów,	 dane	 demograficzne,	 historia	 transakcji,	 a	także	 dotychczasowa	 częstotliwość	 korzystania	 z	
oferty	 sieci	 HUZAR)	 mogą	 być	 wykorzystywane	 do	profilowania	 w	celu	 skierowania	 do	Pani/Pana	 spersonalizowanej	 oferty,	
z	której	nieskorzystanie	nie	przyniesie	Pani/Panu	jakichkolwiek	negatywnych	skutków.	

	

	

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

								data		 	 	 miejsce			 		 						czytelny	podpis	


