WNIOSEK O WYDANIE KARTY PLASTIKOWEJ OK POZNAŃ /AKTUALIZACJĘ DANYCH OSOBOWYCH*
Deklaruję chęć uczestnictwa w Programie OK Poznań i proszę o wydanie karty plas�kowej OK Poznań.
NUMER ID POZNAŃ

IMIĘ

NAZWISKO

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO (Niewymagane)

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Systemu OK Poznań
Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie Operatorowi Programu OK Poznań moich wyżej wskazanych danych osobowych w celu
weryﬁkacji mojego statusu Podatnika w systemie ID Poznań, co jest niezbędne do wydania karty plas�kowej OK Poznań
Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt ze strony Operatora z użyciem powyższego numeru telefonu w celu informowania mnie o
przygotowanych dla mnie ofertach, promocjach, akcjach w ramach Programu OK Poznań (kontakt marke�ngowy)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I OŚWIADCZENIA
Administratorem Twoich danych osobowych udostępnianych z Programu ID Poznań w celu wydania karty plas�kowej OK Poznań, przystąpienia i udziału w Programie OK Poznań jest Operator Programu OK
Poznań – Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14,
60-734 Poznań, kontakt: 61 250 90 90
Podanie ww. danych osobowych i wyrażenie zgody na weryﬁkację Twojego statusu w ID Poznań lub kontakt w celu informowania o ofertach, promocjach, akcjach w ramach Programu OK Poznań jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wyrobienie plas�kowej karty OK Poznań lub kontakt marke�ngowy ze strony Operatora. Przysługuje Tobie prawo do żądania dostępu do Twoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, bezpłatnego cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się w udostępnionym
Tobie Regulaminie OK Poznań oraz na odwrocie wniosku.

DATA (dd/mm/rrrr)
/

PODPIS OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O KARTĘ
/

* - Niepotrzebne skreślić

POTWIERDZENIE ODBIORU KARTY PLASTIKOWEJ OK POZNAŃ

Potwierdzam odbiór karty plas�kowej OK Poznań

DATA (dd/mm/rrrr)
/

PODPIS OSOBY ODBIERAJĄCEJ KARTĘ
/

Wniosek przyjęty i zrealizowany w POK

Imię i Nazwisko pracownika POK

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ TELEADRESOWĄ POK

MIEJSCE NA CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA POK

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie OK POZNAŃ tj. spółka pod ﬁrmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Głogowskiej 14, 60-734 Poznań.
II.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@grupamtp.pl lub pisemnie na adres:
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym
sprawy dotyczące realizacji praw
w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy
sprzeciwu na ich przetwarzanie. Do kompetencji IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad w zakresie
działania systemu, przyjmowanie zgłoszeń o problemach technicznych itp.
III.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a)

b)
c)

IV.

w związku z przystąpieniem i korzystaniem z Programu OK Poznań (wyrobienia karty plas�kowej) w zakresie niezbędnym do zawarcia
i wykonania zawartej umowy (w tym rozpatrywania reklamacji w zakresie korzystania z Programu OK Poznań) na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Programu OK Poznań
(zawarcie umowy z OK POZNAŃ),
w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na Państwa
pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes
OK POZNAŃ w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w przypadku wyrażenia przez Państwa zgód marke�ngowych, OK POZNAŃ przetwarza Państwa dane osobowe w celach każdorazowo
wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Programu OK Poznań, OK POZNAŃ może ujawniać
Państwa dane osobowe Partnerom tj. podmiotom oferującym poszczególne beneﬁty w ramach Programu OK Poznań. Partnerzy są
niezależnym od OK POZNAŃ administratorem danych osobowych i od momentu przekazania danych osobowych przez OK POZNAŃ
samodzielnie odpowiadają za bezpieczeństwo ww. danych osobowych. OK POZNAŃ może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom
świadczącym na rzecz OK POZNAŃ usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marke�ngowe i promocyjne, transportu.
V.

Okres przechowywania danych

OK POZNAŃ przechowuje Państwa dane osobowe tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu
o następujące kryteria: przez okres ważności uprawnień w ramach Programu OK Poznań (od złożenia wniosku o wydanie karty plas�kowej),
a w przypadku zawarcia umowy zakupu produktu lub usługi na czas realizacji tej umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z
przepisów prawa zobowiązujących OK POZNAŃ do przetwarzania Państwa danych osobowych przez wskazany w nich okres (np. dane nt.
faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu OK POZNAŃ lub na podstawie Państwa zgody, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
odpowiednio przez okres realizacji tych celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych albo cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
VI.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2) prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 3) prawo do
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
VII.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII.

Wymóg podania danych osobowych i zasady ich przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne jeśli zamierzają Państwo korzystać z oferty OK Poznań czyli systemu usług dla mieszkańców
Poznania.

