KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w programie partnerskim Mistrz Sprzedaży 2021 („Program”) organizowanym przez Eura7 Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie („Organizator”)
Formularz wypełnij na komputerze (pola do wypełnienia są w formie edytowalnej),
a następnie wydrukuj, podpisz wraz ze zgodą pracodawcy i odeślij skan na adres MS@programcaparol.pl

Data zgłoszenia: …………………………………………………………............................………………………………….................
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………….......................................
Funkcja, stanowisko uczestnika: ………………………………………………………………………....................…….................
Adres e-mail uczestnika: ………………..…………………………………………………………………......................…................
Nazwa i dokładny adres partnera CAPAROL / instytucji zgłaszającej: ……………………………..............................
………………………………………………………………………………………………………………….............................……................
…………………………………………………………………………………………………………….............................…………................
Numer komórkowy uczestnika: ………………………………………………………………………….....................……..............
Adres kontaktowy uczestnika: ……………………………………………………………………….....................………................
..........................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE PARTNERA HANDLOWEGO CAPAROL / INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ:
1. Wyrażamy zgodę na udział naszego ww. Przedstawiciela / Pracownika (uczestnika) w Programie,
jak również na odbiór nagród przyznanych mu w Programie.
2. Zobowiązujemy się stosować
www.programcaparol.pl.

regulamin

Programu

dostępny

na

stronie

internetowej

3. Wybieram następującą formę nagród w Programie (w ramach nagród miesięcznych)*:
Nagroda rzeczowa; albo
Karta przedpłacona.
* punkt oznaczony gwiazdką jest obowiązkowy

Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej Partnera CAPAROL
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INFORMACJE DLA UCZESTNIKA:
Dane kontaktowe w razie pytań: barbara.kempa@caparol.pl, tel: 602-527-842
(lub kontakt do właściwego doradcy handlowego)
Terminy szkoleń on-line:
I tura: 22 - 24 marca 2021r
II tura: 07 - 09 kwietnia 2021r
Uwaga: Termin rejestracji na szkolenie on-line do dnia 15 marca 2021r.
Link do rejestracji zostanie wysłany mailowo oraz zostanie
opublikowany na pla�ormie do dnia: 1 marca 2021r.
Aby uczestniczyć w szkoleniu, należy się zarejestrować.
Samo przesłanie karty zgłoszeniowej nie zapewnia miejsca w szkoleniu.
Szkolenia on-line zostaną przeprowadzone za pomocą jednej
z pla�orm typu ClickMee�ng, Zoom, Teams itp.

Szkolenia on-line odbywać się będą w dwóch turach. Sprzedawca podczas rejestracji
na szkolenie wskazuje termin, którym jest zainteresowany.
I tura: 22 - 24 marca 2021r. (godziny poranne)
II tura: 07 - 09 kwietnia 2021r. (godziny popołudniowe)
Jedna tura szkolenia on-line będzie trwać 3 dni po około 1h każdego dnia.

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROGRAMU MISTRZ SPRZEDAŻY NA KARCIE ZGŁOSZENIA:
1. Oświadczam, że jestem pełnoletni oraz że jestem zatrudniony u Partnera Handlowego CAPAROL
wskazanego powyżej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej na stanowisku
sprzedawcy/handlowca lub sprzedawcy obsługującego maszyny barwiące.
2. Oświadczam, że uzyskałem zgodę wskazanego powyżej Partnera Handlowego CAPAROL na mój udział
w Programie.
3. Zobowiązuję się stosować regulamin Programu dostępny na stronie internetowej
www.programcaparol.pl oraz akceptuję jego treść. Oświadczam, że przedmiotowy regulamin został mi
w całości udostępniony przed podpisaniem niniejszej Karty Zgłoszeniowej.
4. Przyjmuję do wiadomości, że:
Współadministratorami moich 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.
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4.1 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 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.
4.2 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 realizowany przez administratora).Pozostałe dane osobowe dotyczące
adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dodatkowego adresu korespondencyjnego oraz wizerunku, są
przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4.3 Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w okresie niezbędnym do realizacji
celów wskazanych w punkcie 3 i niezwłocznie po zakończeniu Programu zostaną bezpowrotnie usunięte
(chyba że będą niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń). Dane przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte w momencie jej
odwołania.
4.4 Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być również
pracownicy, współpracownicy i podmioty przetwarzające Współadministratorów (na podstawie
stosownych umów i upoważnień). Moje dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.
4.5 Przysługują mi 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 do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”;
h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznam, że przetwarzanie danych osobowych
odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
4.6 Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie proﬁlowania.
4.7 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez wymaganych danych nie będzie
możliwa rejestracja w Programie.
5. 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
opublikowanie mojego wizerunku na Pla�ormie w materiałach fotograﬁcznych lub ﬁlmowych
z poszczególnych Etapów Programu.

Czytelny podpis uczestnika

3z3

