
Załącznik 2 – wzór wniosku o przyznanie Świdnickiej Karty Rabatowej

nr karty ….…………………..

WNIOSEK O WYDANIE
ŚWIDNICKIEJ KARTY RABATOWEJ

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………………......…......………….

ULICA: …………………………………………………………………………………………………………………………......…..…..…..……...

NR DOMU: ………………………………………………………………………………………………………………….......….......…..………

NR MIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………………..…....…....…..……….

KOD POCZTOWY: ………………………………………………………………………………………………………….....……....…………...

MIASTO: ………………………………………………………………………………………………………………………........…....….……….

E-MAIL/ NR TELEFONU*:………………………………………………………………………………………….......………………….

* dane nieobowiązkowe

PROSZĘ ZAZNACZYĆ KWADRATY:

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych  w celu  przystąpienia  do  programu

lojalnościowego „Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku” oraz jego realizacji.

 Akceptuję regulamin Świdnickiej Karty Rabatowej dostępny na www.swidnik.pl.

 *Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji  o programie

lojalnościowym  „Mieszkam  w  Świdniku  –  Kupuję  w  Świdniku”  oraz  innych  akcjach  i  o  wydarzeniach

w mieście.

                             data, podpis: .……………..………………………...………...……………………

* W załączeniu klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.



* Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 
(Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji 
o ochronie danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik; dane adresowe: ul. Wyspiańskiego 27, 
21-040 Świdnik.
W Urzędzie Miasta Świdnik wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan  kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z 
przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować poprzez: e-mail: iod@e-swidnik.pl lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Wyspiańskiego 27, 
21-040 Świdnik.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie 
i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest
w celu przystąpienia do programu lojalnościowego „Mieszkam w Świdniku – Kupuję w Świdniku”. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów (zakończenia programu), 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 prawo dostępu do danych osobowych;
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
 prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, 

w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody 
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych 

osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które 
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  zgodnie z obowiązującym prawem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

mailto:iod@e-swidnik.pl

