
Formularz wypełnij na komputerze (pola do wypełnienia są w formie edytowalnej),
a następnie wydrukuj, podpisz i odeślij skan na adres LP@programcaparol.pl



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NA FORMULARZU 
REJESTRACYJNYM LIGA PROFESJONALISTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Współadministratorami Pana / Pani danych osobowych są:
Eura7 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków, e-mail: info@eura7.com, 
tel. 12 292 33 33.
CAPAROL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa, e-mail: info@caparol.pl, 
tel. 22 544 20 40.

2. Każdy z Administratorów powołał odrębnego Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych można skontaktować się z odpowiednim IOD:
Eura7 Sp. z o.o. adres e-mail rodo@eura7.pl i gdpr@eura7.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na powyższy adres.
CAPAROL Polska Sp. z o.o. adres e-mail iod@caparol.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na powyższy adres.

3. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne do rejestracji uczestników 
programów na pla�ormie www.programcaparol.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes 
realizowanyprzez administratora). Dane dotyczące działalności gospodarczej typu nazwa firmy, adres prowadzonej 
działalności, NIP są przetwarzane zgodnie z regulaminem Programu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu realizacji 
umowy). Pozostałe dane osobowe dotyczące daty urodzenia, adresu e-mail, dodatkowego adresu korespondencyjnego, 
są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email oraz płci mogą zostać udostępnione grupie DAW lub partnerom 
w celu przeprowadzenia badań rynkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym 
interesie, na podstawie art. 21 RODO. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać tych 
danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

6. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być również pracownicy, 
współpracownicyi podmioty przetwarzające Współadministratorów (na podstawie stosownych umów i upoważnień). 
Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

7. Przysługują Państwu następujące prawa:
a. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
b. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
c. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
e. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
f.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”;
g. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
z naruszeniem przepisów „RODO”.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez wymaganych danych nie będzie możliwa rejestracja

w Programie.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na:

wysyłkę nagród lub prezentów na podany adres korespondencyjny

otrzymywanie na podany adres e-mail informacji marke�ngowych na temat produktów i kolejnych edycji programów
dostępnych na Pla�ormie www.programcaparol.pl

przetwarzanie mojej daty urodzenia w celu otrzymywania życzeń i niespodzianek.
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