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Formularz zgłoszenia do Akcji Promocyjnej 

Adoptujesz – zyskujesz 

 
 

 

……………………….……… ………………………………………………………………… …………….……………………….…………………….. 
Imię Nazwisko Adres email 

   

………………………..………………………………………………………………………………..…… 

Numer umowy adopcyjnej 

 

[  ] Zapoznałem się z regulaminem Akcji Promocyjnej "Adoptujesz - zyskujesz" i akceptuje jego postanowienia. 

[  ] Potwierdzam odbiór wyprawki   

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Super Zoo Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy  

Chłodnej 51. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest korespondencyjnie pod 

adresem Administratora lub mailowo pod adresem inspektor@kakadu.pl.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwane również 

RODO w celu: 

• realizacji umowy sprzedaży; Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

• weryfikacji wywiązania się Klienta ze zobowiązań określonych w regulaminie Akcji Promocyjnej „Adoptujesz – 

zyskujesz”; Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 

• ochrony przed roszczeniami i rozpatrywania reklamacji; Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO). 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy działające na polecenie administratora i świadczące na jego rzecz usługi 

hostingowe, wsparcia IT, usługi księgowe, usługi marketingowe, usługi prawne. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez 

Administratora przez okres niezbędny do weryfikacji wywiązania się ze zobowiązań określonych w regulaminie jak również 

dla rozpatrywania reklamacji oraz ochrony przed roszczeniami. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu również prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana 

danych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w Akcji Promocyjnej Adoptujesz – zyskujesz. 
  

 

        …………………………………………….  
         Data i czytelny podpis Uczestnika 

 

Adnotacje Kakadu / Kakadu ZOO 

Zdjęcie wymagane regulaminem przesłano w dniu…………. 

…………………………………………….  
                           Data i czytelny podpis Pracownika Kakadu / Kakadu ZOO 

 

mailto:inspektor@kakadu.pl

