
 

Deklaracja przystąpienia  

do programu “Partner Must-Visit.pl” 
 

 

 Dane Partnera (lub pełnomocnika Partnera) 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr. Telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dane obiektu Partnera 

Nazwa obiektu:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres obiektu:…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

  

Oświadczania i zobowiązania Partnera 

I. Oświadczam, że z dniem………………………………….. przystępuję do Programu „Partner Must-Visit.pl” 
na zasadach wynikających z regulaminu. 

II. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem stanowiącym załącznik do tej deklaracji. 

III. Zobowiązuje się do udzielenia rabatu, wszystkim klientom będącym uczestnikami programu                     
Must-Visit.pl. Szczegóły rabatu (niepotrzebne skreślić): 

1. rabat w wysokości ………….. %  na: całą ofertę, 

2. rabat w innej formie: 

○ ................................................................................................................................................................................ 

○ ................................................................................................................................................................................ 

○ ................................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………. 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji,                     
zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszej deklaracji oraz obowiązującymi przepisami                     
RODO na potrzeby realizacji programu Partner Must-Visit.  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE 119/1 z 4.5.2016, dalej RODO, informujemy, że: 

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRS Web Development Krystian Syryca, 
78-100 Kołobrzeg, ul.Obrońców Westerplatte 19/u24. NIP:671-168-81-69, REGON ,  e-mail: 
info@must-visit.pl 

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Programu Partner Must-Visit 
zgodnie z regulaminem Programu Partner Must-Visit. 

·         odbiorcami Pana/Pani danych osobowych poza Administratorem mogą być tylko pracownicy na 
podstawie aktualnego upoważnienia w celu realizacji Programu Partner Must-Visit  oraz instytucje 
upoważnione z mocy prawa; 

·         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych; 

·         ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
(„prawo bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

·         ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

·         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Ich nieprzekazanie uniemożliwi 
jednak przystąpienie do w Programu Partner Must-Visit. 

·         Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email : info@must-visit.pl Dane 
osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej 
niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres 
przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa. 

 

……………………………………………………………. 

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 


