


Ja niżej podpisany/na                                       , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak:
 a) imię i nazwisko,
 b) data urodzenia,
 c) telefon kontaktowy,
 d) adres e-mail,
 e) adres kontaktowy,
 f ) numer IP komputera,
przez Eura7 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków, wpisaną do Rejestru Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000365066, posiadającą 
numer REGON: 121342416, NIP: 6762429093 (dalej jako: „Administrator”), w związku z moim udziałem w prowadzo-
nym przez Administratora na platformie www.programcaparol.pl (dalej jako: „Platforma”) programie partnerskim 
Liga Profesjonalistów dotyczącym produktów marki CAPAROL (dalej jako: „Program”), w celu założenia i obsługi 
dedykowanego dla mnie konta użytkownika dostępnego na Platformie oraz pełnej realizacji Programu, w tym
w szczególności w celu:

       telefonicznej, SMS-owej lub mailowej;
 (2) prowadzenia konta użytkownika w pełnym zakresie, zgodnie z regulaminem Programu;
 (3) pełnej realizacji Programu dostępnego za pośrednictwem Platformy, zgodnie z regulaminem  
       Programu, w tym:
  (a) w celach informacyjnych takich jak publikowanie wyników Programu lub etapów  

        z wizerunkiem Uczestnika z przebiegu poszczególnych Etapów Programów;
  (b) w celach wysyłki nagród lub prezentów;
 (4) prowadzenia mailingu informacyjnego dla użytkowników oraz nawiązywania bezpośredniego  
       kontaktu z użytkownikami (w tym w formie wiadomości SMS) dotyczącego realizacji Programu
       oraz produktów objętych Programem.

Ponadto, wyrażam zgodę na opublikowanie przez Administratora na Platformie mojego wizerunku w materiałach 

wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach marketingowych obejmujących
w szczególności:
 sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach CAPAROL,
 jak również marek DISBON oraz HISTOLITH;
 sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o Programie, w tym jego kolejnych  
 edycjach;
 sporządzanie i przesyłanie na podany powyżej adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej  
 o Platformie oraz Programach dostępnych na Platformie.

Ponadto, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Administratora powyższych danych osobowych spółce CAPAROL 
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077239, posiada-
jącej numer REGON: 010702421, NIP: 9510029823 (dalej jako: „CAPAROL”), której marka i produkty są promowane 
na Platformie oraz której produktów dotyczą Programy organizowane na Platformie, oraz na przetwarzanie przed-
miotowych danych osobowych przez CAPAROL na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych 
pomiędzy Administratorem a CAPAROL – w celach związanych z pełną realizacją Programu oraz w celach marketin-
gowych wskazanych powyżej.

Oświadczam, że niniejsza zgoda została udzielona w sposób dobrowolny i świadomy. Oświadczam także, że 
zostałem/łam poinformowany/na o prawie wycofania niniejszej zgody w każdym momencie, jak również, że przed 
udzieleniem zgody została mi udostępniona do zapoznania się Polityka Prywatności opublikowana na Platformie
i znajdująca zastosowanie do przetwarzania moich danych osobowych.


