
 
 

ANKIETA NR ……. 
 

Imię i nazwisko   

Adres   

Telefon kontaktowy  

1. INTERNET 

 OPERATOR 

 Multimedia 

 VoiceNet 

 NC+ 

 NETIA 

 Cyfrowy POLSAT 

 InterQ 

 Prox 

 InfoStrefa  

 Inny: 

_________________

  

 Miesięczna opłata    Czas trwania umowy do  

2. TELEWIZJA 

 OPERATOR 

 Multimedia 

 VoiceNet 

 NC+ 

 NETIA 

 Cyfrowy POLSAT 

 InterQ 

 Prox 

 InfoStrefa  

 Inny: 

_________________

  

 Miesięczna opłata    Czas trwania umowy do  

3. TELEFON KOMÓRKOWY 

 ABONAMENT  MIX  KARTA 

 Miesięczna opłata    Czas trwania umowy do   

 
 Zgodnie z przepisami 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 (ogólne 

Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1),wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym formularzu moich danych osobowych 

przez Administratora Spółkę Metrosan Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku na potrzebę losowania nagród oraz w celu otrzymywania materiałów 

marketingowych/handlowych Spółki Metrosan Sp. z o.o. oraz w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 wyrażam 

zgodę na otrzymywanie od Spółki Metrosan Sp. z o.o. drogą elektroniczną na udostępniony w formularzu telefon/e-mail, informacji 

handlowych/marketingowych dotyczących działalności tego podmiotu. Mam świadomośd że podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże bez tej 

zgody Spółka Metrosan Sp. z o.o. nie jest uprawniona do uwzględnienia Ankiety w losowaniu nagród. 

 

 Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia 

powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może nastąpid w Spółce. Przyjmuję do wiadomości, 

że odwołanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 

 

 

…………………………………………………… 
Data i czytelny podpis  

 

 KUPON KONKURSOWY NR ………… tel. 13 446 1111     www.metrosan.pl 

Kupon konkursowy należy zachowad do odbioru nagrody. Kupon jest ważny tylko przy wypełnieniu wszystkich pól w ankiecie zgodnie z prawdą 
 i wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji na potrzebę losowania nagród, i celów marketingowych przez Metrosan Sp. z o.o. 
 

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 18.06.2018 na scenie Dni Sanoka – na sanockich Błoniach. 

      
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Metrosan Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku (38-500), ul. Zamkowa 26 (dalej: „Metrosan”). Twoje dane osobowe są 
przetwarzane w celu kierowania do Ciebie przez Metrosan treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Metrosan (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, tj. poprzez kontakt telefoniczny, wiadomości e-mail, drogą SMS/MMS lub za pośrednictwem serwisów 
społecznościowych, pocztą tradycyjną zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko 
jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do 
czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofad w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli 
chcesz wycofad zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie listu na adres: Metrosan Sp. z o.o. ul. Zamkowa 26, 38-500 Sanok. W związku z przetwarzaniem 
przez Metrosan Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnieo: 

 możesz uzyskad informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja 
prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymad. Metrosan może naliczyd opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, 
 o czym zostaniesz powiadomiony.  

 możesz zażądad sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Metrosan je 
przetwarzał) lub ograniczenia  przetwarzania  (jeśli chcesz aby  Metrosan  przetwarzał  Twoje  dane  tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego 
sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami); 

 możesz zażądad przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. 
Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazad wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich 
standardów bezpieczeostwa, możemy na Twoje żądanie zrobid to za Ciebie. 

 

  


