
P r o g r a m  l o j a l n o ś c i o w y

pola wymagane

DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Programu Lojalnościowego „Ski Team Club”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ski Team Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie, informacji handlowo-marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(w szczególności poczty elektronicznej).

Wyrażam zgodę na używanie przez Ski Team Polska sp. z o. o. w stosunku do mnie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

NAZWISKO

IMIĘ

NUMER KARTY SKI TEAM CLUB
Szukaj kodu na odwrocie karty

pod kodem kreskowym 0000 1111

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGODATA URODZENIA (dd-mm)

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Programu Lojalnościowego „Ski Team  Club” jest Ski Team Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 36/38, 02-146 
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453864, NIP 5223004888, 
REGON 146592183, kapitał zakładowy 300.000,00 zł. 

Zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja jest niezbędna, aby uczestniczyć w programie lojalnościowym Ski Team Club. Udzielona akceptacja może być w każdym momencie wycofana w sposób określony w Polityce Prywatności, przy czym 
cofnięcie akceptacji będzie oznaczać równocześnie utratę uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa. 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np.pro�lowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeżeli Ski Team Posla Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa 
dane osobowe także w innych celach, np. zawarcie i wykonanie umowy, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie.

Regulamin programu lojalnościowego „Ski Team Club” oraz Polityka prywatności serwisu internetowego Ski Team jest dostępny na stronie www.skiteam.pl


