
 

 

Deklaracja przystąpienia do Programu dla kontrahentów firmy Florian Centrum Sp z  o.o. ( dawniej „Florian 

Centrum” S.A.)  

Prosimy o czytelne wypełnianie formularza drukowanymi literami.  Prawidłowo wypełnioną Deklarację należy 

przekazać Przedstawicielowi Handlowemu, lub przesłać listem poleconym na adres: Dział Marketingu Florian 

Centrum Sp. z o.o., 99 – 300 Kutno , ul. Metalowa 11 A lub na adres e-mail: marketing@floriancentrum.com.pl 

Dane Firmy przystępującej do PROGRAMU PROMOCYJNEGO  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa 

 

………………………………………………………………… 

 NIP 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulica Numer 

 

………………………………………………………………… 

Kod pocztowy  

 

………………………………………………………………… 

Miejscowość  

 

…………………………………………………………………. 

Telefon stacjonarny 

 

………………………………………………………………….. 

Fax 

 

……………………………………………………………………. 

e-mail  

  ☐       Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Programu „Super promocja”.   

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzania w celach marketingowych danych podanych w formularzu zgłoszenia 

do Programu zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 

2016.119.1) (RODO).      

 



Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Florian Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Metalowej 11A . 

Dane osobowe osób korzystających z formularza zgłoszeniowego przetwarzane są w celu rejestracji do Programu 

promocyjnego o nazwie „Super Promocja” („Program”) oraz przygotowania potrzebnych dokumentów, a także 

kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych 

jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Państwem i Administratorem oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO: 

przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora. Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo, ale niepodanie danych 

spowoduje, że udział w Programie nie będzie możliwy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym 

o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na nasze stronie 

internetowej pod adresem http://floriancentrum.com.pl/. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za 

obszar ochrony danych osobowych: rodo@floriancentrum.com.pl.  

 

Data i podpis uczestnika zgłaszającego Firmę do  programu  

 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

http://floriancentrum.com.pl/
mailto:rodo@floriancentrum.com.pl

