WNIOSEK O WYDANIE KARTY KIBICA / REJESTRACJĘ W PROGRAMIE
CASHBACK WORLD (POWERED BY MYWORLD.COM)
PESEL

…………………………………………………………………………….

IMIĘ KIBICA *

…………………………………………………………………………….

NAZWISKO KIBICA *

…………………………………………………………………………….

DATA URODZENIA ** (DD.MM.RRRR)

…………………………………………………………………………….

ADRES E-MAIL **

…………………………………………………………………………….

NR TELEFONU **

…………………………………………………………………………….

ULICA I NR DOMU ** (DO KORESPONDENCJI)

…………………………………………………………………………….

KOD/MIEJSCOWOŚĆ ** (DO KORESPONDENCJI) …………………………………………………………………………….
KOD KRESKOWY KARTY KIBICA

…………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO …………………………………………………………………………….

PESEL PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

…………………………………………………………………………….

[ X ] Oświadczam, że otrzymałam/-em, zapoznałam/-em się oraz akceptuję Regulamin Karty Kibica Lechii Gdańsk.
[ X ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we Wniosku oraz wizerunku twarzy przez Lechia Gdańsk SA, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk
w celu wydania i obsługi Karty Kibica oraz identyfikacji w trakcie imprez masowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000), Rozporządzeniem 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, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem
tych danych jest Lechia Gdańsk S.A. (adres siedziby jak wyżej).
[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we Wniosku w celach marketingowych i promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
Niniejszym, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres oraz numer telefonu GSM od Lechii Gdańsk S.A. Administratorem tych danych jest Lechia Gdańsk S.A. (adres siedziby jak
wyżej).
Szczegółowe informacje na temat danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności na stronie www.lechia.pl lub otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z naszym
Inspektorem Ochrony Danych: rodo@lechia.pl
_________________________________________________________________________________________________________
[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
na uczestnictwo w Programie Cashback World, przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Umów (OWU) dla Uczestników Cashback World doręczone mi w miejscu rejestracji, widoczne
również pod adresem cashback.lechia.pl oraz
[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych (patrz druga strona wniosku: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w celu uczestnictwa w Programie Cashback World od myWorld.
Administratorem danych jest myWorld Poland Sp. z o.o. ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice (krótko: myWorld). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Jestem świadom/a, iż moja zgoda
może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych z Programu.
[ ] Wyrażam zgodę
[ ] Nie wyrażam zgody
na otrzymywanie informacji o ofertach handlowych, Deals i nowościach o Programie Cashback World od myWorld drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz numer telefonu GSM.
Wiem, że mogę odwołać swoją zgodę na powyższe przetwarzanie danych w każdym czasie wysyłając e-mail na adres service.lechia@cashback.net
_______________________________________________________________________________________________________
* Dane obowiązkowe w związku z funkcją identyfikacyjną Karty - są przetwarzane w celu identyfikacji uczestników imprez masowych zgodnie z wymogami art.13 ustawy z 20.03.2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych. Administratorem tych danych jest Ekstraklasa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D oraz Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1. Nr PESEL przetwarzany jest wyłącznie przez Lechię Gdańsk S.A. i Ekstraklasa S.A - w przypadku przystąpienia do Programu Cashback World nie będzie
przekazany do myWorld Poland Sp. z o.o.
** Dane nieobowiązkowe do wydania Karty, jednakże wymagane w przypadku przystąpienia do Programu Cashback World. Administratorem tych danych jest Lechia Gdańsk S.A. (adres
siedziby jw.) oraz, w przypadku rejestracji w Programie Cashback World, myWorld Poland Sp. z o.o. (adres siedziby jw.).
Osobie składającej Wniosek przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
Regulamin Karty Kibica Lechii Gdańsk, OWU dla Uczestników Cashback World oraz inne regulaminy obowiązujące na stadionie Lechii Gdańsk są dostępne w Punkcie Obsługi Kibica przy
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 w Gdańsku, a także na oficjalnej stronie klubowej lechia.pl. OWU dla Uczestników Cashback World dostępne są na stronie cashback.lechia.pl

Uwagi dotyczące wypełniania Wniosku:
1. Wniosek prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami.
2. Osobom poniżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnionym całkowicie musi towarzyszyć przy składaniu wniosku przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) i tylko on może wypełnić
wniosek danymi takiej osoby, składając swój podpis pod wnioskiem.
3. Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo mogą wypełnić, podpisać i złożyć wniosek osobiście, jednak wymagane jest załączenie przez
nich do wniosku pisemnej zgody na wydanie karty kibica udzielonej przez przedstawiciela ustawowego (rodzica).
4. Przy składaniu Wniosku należy okazać dokument tożsamości zawierający numer PESEL, bądź potwierdzenie nadania numeru PESEL wraz z innym oficjalnym dokumentem
tożsamości.
5. Wniosek podpisuje osoba występująca o Kartę, bądź jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy, w obecności pracownika Klubu przyjmującego Wniosek.
6. Posługiwanie się podrobionym lub przerobionym dokumentem zawierającym zgodę przedstawiciela ustawowego podlega odpowiedzialności karnej i jest zagrożone kara grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby podlega karze grzywny, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik wyraża zgodę, która może być w każdym momencie odwołana, żeby myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice, zarejestrowana pod numerem
KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 954-26-57-008, REGON 241056212, wysokość kapitału
zakładowego: 200.000 PLN („myWorld”) gromadził i przetwarzał jego powyżej podane dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego udziału w Programie Cashback World, celem
obliczania każdorazowych Korzyści Zakupowych. Dotyczy to w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, tytuł, płeć, data urodzenia, adres e-mailowy, adres
pocztowy, współrzędne adresu (długość i szerokość geograficzna), numer telefonu, numer faksu, ID Uczestnika, a także dane co do zachowań zakupowych oraz dokonanych zakupów
(data, godzina i miejsce zakupów, kwota zakupów, waluta, zakupione produkty, branża, rodzaj dokonanych zakupów (zakupy online, offline, u MiŚP, u partnerów sieciowych, przy pomocy
Cashback Card). myWorld Poland Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych spółce mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) jako swojemu
zleceniobiorcy. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne (za wyjątkiem danych, których podanie w formularzu nie jest wymagane) do uczestnictwa w
Programie Cashback World i otrzymywania Korzyści Zakupowych.
Uczestnik wyraża także zgodę, która może być w każdym momencie odwołana, by jego dane osobowe były przetwarzane przez myWorld Poland Sp. z o.o. i/lub działającą w jej imieniu
mWS myWorld Solutions AG celem przedstawiania i przesyłania Uczestnikowi spersonalizowanych informacji, a także kontaktu drogą pocztową i osobistego ze strony myWorld Poland
Sp. z o.o. i/lub działającej w jej imieniu mWS myWorld Solutions AG celem reklamowania Programu Cashback World oraz ofert Partnerów Handlowych, a także w formie zanonimizowanej
dla badań statystycznych prowadzonych dla myWorld oraz dla Lechii Gdańsk Spółka Akcyjna, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk.
Uczestnik wyraża także zgodę, żeby myWorld Poland Sp. z o.o. przekazał powyższe dane osobowe Lechii Gdańsk Spółka Akcyjna oraz by Lechia Gdańsk Spółka Akcyjna przetwarzała te
dane w następujących celach marketingowych: nawiązywanie kontaktu z Uczestnikiem poprzez wiadomości drogą elektroniczną (obecnie poprzez E-Mail, SMS oraz wiadomości Push) za
pomocą telefaksu, telefonu oraz drogą pocztową, aby przekazywać Uczestnikowi informacje o produktach i akcjach Lechii Gdańsk Spółka Akcyjna, aby przedstawiać mu i przesyłać oferty
odpowiednie do jego zainteresowań i zapotrzebowania oraz aby przeprowadzać badania satysfakcji klienta. Ponadto Lechia Gdańsk Spółka Akcyjna będzie wykorzystywała te dane w
formie zanonimizowanej w celach statystycznych.
Uczestnik może odwołać swoją zgodę na powyższe przetwarzanie danych w każdym czasie pisemnie (na adres: myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice) lub emailem na adres: service.lechia@cashback.net. Pod tymi adresami kontaktowymi może być również uzyskana informacja o przetwarzaniu danych, a także składane wnioski o zmianę czy
wykreślenie danych.

Gdańsk,

………………………………..

DATA (DD-MM-RRRR)

………………………………………………
PODPIS KIBICA LUB PRZEDSTAWICIELA USTAW

