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INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Informujemy, że Astra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: „Astra” lub „administrator danych”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 4-6, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 284115, NIP: 8942903597, REGON: 020541200, kapitał 

zakładowy: 6.050.000,00 zł, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.  

2. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: sekretariat@astra.wroc.pl lub pod adresem: ul. Horbaczewskiego 4-

6, 54-130 Wrocław. 

3. Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. Pani/Pana zgody, w celu: 

a) marketingu produktów lub usług własnych Astra oraz kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Astra; 

b) promowania usług i produktów Astra oraz kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Astra 

c) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych; 

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. 

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz organom państwowym w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Klubowym nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie. 

6. Posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Astra przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Astra są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo żądania od Astra usunięcia danych; 

d) prawo żądania od Astra ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Astra danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; 

g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego; 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem).  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. Nieudzielenie zgody uniemożliwi 

korzystanie przez Panią/Pana z akcji marketingowych, promocyjnych i konkursów prowadzonych przez Astra. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. 
*Rozporządzenie 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). 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO PROGRAMU KLUBOWEGO+ 

 
1. Oświadczam, że chcę uczestniczyć w Programie Klubowym+ prowadzonym przez: „Astra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: „Astra” lub „administrator 

danych”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 4-6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 284115, NIP: 8942903597, REGON: 020541200, kapitał zakładowy: 6.050.000,00 zł.  

2. Oświadczam, że otrzymałem kopię Regulaminu Programu Klubowego +, zapoznałem się z jego postanowieniami i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że wszystkie dane osobowe podane przeze mnie poniżej są prawdziwe i aktualne. Jednocześnie oświadczam, że rozumiem i akceptuję, iż w przypadku podania przeze mnie 

w Formularzu adresu e-mail (poczty internetowej) oświadczenia Astra przesłane na ten adres lub na następnie zaktualizowany przeze mnie adres uważa się za skutecznie doręczone. 

Rozumiem, iż posiadam prawo dostępu do podanych przeze mnie danych, a także do żądania ich poprawiania i usuwania. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Astra moich danych osobowych przekazanych w tym Formularzu lub później aktualizowanych, w 

celach marketingowych, w szczególności w celu promowania usług i produktów Astra oraz kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Astra. 

  

  □ w przypadku wyrażenia zgody prosimy zaznaczyć „x” 

 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zmianami), wyrażam 

zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w tym Formularzu rejestracyjnym lub następnie zaktualizowany informacji handlowych od 

Astra. 

 

  □ w przypadku wyrażenia zgody prosimy zaznaczyć „x” 
 

6. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 4 i 5 jest dobrowolne.  

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą Informacją dotyczącą danych osobowych i zostałem poinformowany o prawie do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Imię i Nazwisko:                 ___________________________________________________________ 

 

Adres zamieszkania:   ___________________________________________________________ 

 

Adres e-mail:                  ___________________________________________________________ 

 

Nr telefonu:    ___________________________________________________________ 

 

Nr Karty Klubowej:        ___________________________________________________________ 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól 

 

Data: ______________________    Podpis:_____________________________________________ 

 

 

 
             Spółka z o.o.  
      kapitał zakładowy 6.050.000 zł   

 

                                                        
54-130 Wrocław,   ul. Horbaczewskiego  4-6  
tel. 071/ 354-96-00      fax. 071/ 352-51-52        www.astra.wroc.pl  
NIP 8942903597                                                        REGON 020541200 

Z a r e j e s t r o w a no  p o d  n r   KRS 0000284115  w Sądzie Rejonowym                                

d la Wrocławia-Fabrycznej  we Wrocławiu V I -Wydz i a ł  

Go spod a r c zy  K r a j ow ego   R e j e s t r u   Sąd oweg o   
rachunek bankowy w PeKaO S.A. O/W-w 83 1240 1994 1111 0010 1419 6299 

 


