
 
 

Formularz Zgłoszeniowy do programu doradczego FruitAkademia 

Niniejszy przystępuję do Programu Doradczego FruitAkademia na zasadach Dostępu Podstawowego. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego niniejszego Formularza 
Zgłoszeniowego zostanę dodany do bazy danych Programu i będę otrzymywać darmowe komunikaty sadownicze na podany adres e-mail i/lub numer telefonu. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Programie Doradczym FruitAkademia organizowanym przez firmę PUH Chemirol Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym Formularzu przez PUH Chemirol Sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, w celu marketingu 
polegającego na przekazywaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez PUH Chemirol Sp. z o.o., w tym dobierania ich pod kątem potrzeb z 
pomocą profilowania. 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez PUH Chemirol sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, w celu marketingu 
polegającego na przesyłaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez PUH Chemirol sp. z o.o., drogą elektroniczną na podany w formularzu adres 
poczty elektronicznej tj. zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez PUH Chemirol sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, w celu marketingu 
polegającego na przesyłaniu mi informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez PUH Chemirol sp. z o.o., przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (telefon, komputer, SMS) i automatycznych systemów wywołujących, tj. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 
171, poz. 1800, z późn. zm.). 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. 

Informacja o prawie cofnięcia zgody 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody 
na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej 
zgody przed jej wycofaniem. 
 
Klauzula informacyjna 
W tym dokumencie informujemy Cię, że przetwarzamy 
Twoje dane osobowe oraz dlaczego to robimy. 
1. My, PUH Chemirol sp. z o.o., z siedzibą w Mogilnie, jesteśmy 

Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych 
w niniejszym formularzu. Możesz skontaktować się z nami 
pisząc na adres: iod@chemirol.com.pl lub telefonując pod 
numer: +48 609 695 028. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja 
zgoda wyrażona w tym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a 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 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L119/1, dalej: Rozporządzenie) 
oraz nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f 
Rozporządzenia), a także: 

• w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu 
w formie wiadomości elektronicznych – art. 10 ust. 2 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

• w przypadku udzielenia zgody na realizację marketingu 
w formie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 
(telefon, komputer, SMS) i automatycznych systemów 
wywołujących – art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 
1800 ze zm.). 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu 
marketingu bezpośredniego polegającego na 
przekazywaniu Tobie informacji handlowych o produktach 
i usługach oferowanych przez nas. W celu marketingu 
bezpośredniego, korzystamy z usług zewnętrznych firm, np. 
przewoźników dostarczających przesyłki czy podmiotów 
wykonujących w naszym imieniu usługi marketingowe, 
dlatego takim podmiotom, wyłącznie w celu realizacji np. 
wysyłki naszych materiałów reklamowych i tylko na czas 
niezbędny w tym celu, mogą być przekazane Twoje dane 
osobowe. 

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym 
kategoriom podmiotów: podmiotom z naszej grupy 
kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą oraz partnerom 
handlowym, których oferta uzupełnia naszą – lista 
dostępna pod adresem 

http://www.chemirol.com.pl/dom 
5. Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje dane, m.in. 

profilować je. Profilowanie, to np. określenie, które 
produkty z naszej oferty najbardziej Cię zainteresowały. 
Dzięki temu możemy dopasować naszą ofertę do Twoich 
potrzeb. 

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.  
7. Twoje dane będą przetwarzane do czasu, aż zgłosisz 

sprzeciw względem ich przetwarzania, cofniesz zgodę lub 
sami ustalimy, że Twoje dane nie są już aktualne.  

8. Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowych. 

9. Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia 
przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych 
przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem.  
Zastrzegamy, iż żądanie usunięcia danych lub zgłoszony 
sprzeciw wobec przetwarzania danych nie zostanie 
zrealizowane w przypadku podjęcia przez Pana/Panią lub 
nas działań mających na celu ustalenie, dochodzenie lub 
obronę roszczeń. 

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 
przez nas przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - w prawnie uzasadnionych przypadkach 
przewidzianych w Rozporządzeniu.

Potwierdzam, iż otrzymałem/otrzymałam powyższy wykazy informacji oraz iż zapoznałem/zapoznałam się z jego treścią. 

 

Doradca Klienta Oddział Kod Klienta w systemie 

AD
RE

S 

DANE UCZESTNIKA 

Imię Nazwisko 

Numer telefonu komórkowego Adres e-mail 

Ulica wraz z numerem 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

DANE O GOSPODARSTWIE 

Jabłonie Grusze Wiśnie Czereśnie Inne Całkowita powierzchnia w ha w tym 

KWESTIE PRAWNE 

Data Czytelny podpis 

Data Czytelny podpis 

Data Czytelny podpis 
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